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GİRİŞ 

 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Ülkemizde de yeni kamu yönetimi 

anlayışı benimsenmiş ve kamu mali yönetim sistemi yeniden düzenlenmiştir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme 

bağlanmıştır.  

 Bu düzenlemenin amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, 

kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliğin 

artması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun 

gerçekleştirilmesi sonucunda kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, hesap verebilir, düzenli ve 

etkin bir yapıya kavuşturmaktır. 

 Ancak bu amaçlara ulaşılabilmesi için de idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve 

beklentilerine ilişkin kapsamlı bir rapor oluşturulması gerekmektedir. 

 Bu doğrultuda Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı 

aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve 

Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

I-)  OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

           A-BÜTÇE GİDERLERİ 

Kurumumuza 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 187.998.000 TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk 

yarısında kesintili başlangıç ödeneğinin% 42,69’u,  toplam ödeneğin ise  % 42,66’sı olan 80.265.925,24 TL 

harcanmıştır.   

2021 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibidir; 

 
 

Tablo 1: 2021 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ 
CİHAZ KURUMU 

2021 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (KBÖ) 

TOPLAM 
ÖDENEK 

2021 
OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

2020 YILI OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME ORANI 
(KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİNE GÖRE %) 

PERSONEL GİDERLERİ 96.822.000 96.822.000 52.491.450,48 54,21 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET 
PİRİMİ GİDERLERİ 

16.053.000 16.053.000 8.340.179,98 51,95 

MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 

60.683.000 60.683.000 15.608.771,01 25,72 

CARİ TRANSFERLER 3.520.000 3.690.000 2.716.521,07 77,17 

SERMAYE GİDERLERİ 10.920.000 10.920.000    1.109.000,70 10,15 

TOPLAM 187.998.000 188.168.000 80.265.925,24 42,69 

 

Ekonomik sınıflandırma bazında toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranları % 77,17 ile cari transfer 

harcamaları, % 54,21 personel giderleri,  % 51,95 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri,  % 25,72 

mal ve hizmet alım giderleri ve % 10,15 sermaye giderleri olarak gerçekleşmiştir. 

 

Cari transferlerdeki ilk altı aylık yüksek gerçekleşmenin nedeni,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun 81’inci maddesinin (h) fıkrası gereğince, sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife 

malullük aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, sigortalılar 

için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin %20’si 

oranında ek karşılık priminin ilk altı aylık dilim içerisinde ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Mal ve hizmet 

alım giderleri ile sermaye giderlerindeki düşük harcama oranı ise, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 

kaleminden, laboratuvarda kullanılmak üzere tıbbi sarf malzemeleri ve sermaye giderlerindeki alım 

kalemlerine ilişkin ihale süreçlerinin halen devam ediyor olmasından kaynaklanmaktadır. İhale süreçlerinin 
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ikinci altı ayda tamamlanıp, bununla ilgili alımların ve ödemelerin gerçekleşmesiyle ilgili ödenek kullanılmış 

olacaktır.           

     

 

Grafik 1: Ocak-Haziran 2021 Yılı Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL) 

 
 

Tablo 2: 2020-2021 Yılları Bütçe Uygulama Sonuçları Karşılaştırma Tablosu 

TÜRKİYE İLAÇ VE 
TIBBİ CİHAZ 

KURUMU 

2020 2021 
OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

(KBÖ) 

OCAK-
HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAM 
GERÇEKLEŞME 
İÇİNDEKİ PAYI  

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-
HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAM 
GERÇEKLEŞME 
İÇİNDEKİ PAYI 

2020 2021 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

86.918.000 42.310.439,21 65,03 96.822.000 52.491.450,48 65,39 48,68 54,21 24,06 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA 
DEVLET PİRİMİ 
GİDERLERİ 

14.766.000 7.522.970,51 11,56 16.053.000 8.340.179,98 10,39 50,94 51,95 10,86 

MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 

55.194.000 12.625.199,84 19,41 60.683.000 15.608.771,01 19,45 22,87 25,72 23,63 

CARİ TRANSFERLER 2.831.000 2.302.826,44 3,54 3.520.000 2.716.521,07 3,39 81,34 77,17  17,96 

SERMAYE 
GİDERLERİ 

9.936.000    299.170,36 0,46 10.920.000    1.109.000,70 1,38 3,01 10,15 270,69 

TOPLAM 169.645.000 65.060.606,36 100,00 187.998.000 80.265.925,24 100,00 38,35 42,69 23,37 

 

Bir önceki yılın aynı dönemine göre harcama % 23,37 oranında artış göstererek 80.265.925,24 TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

96.822.000

16.053.000

60.683.000

3.690.000

10.920.000

188.168.000

52.491.450,48

8.340.179,98

15.608.771,01

2.716.521,07

1.109.000,70

80.265.925,24

PERSONEL GİDERLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ
GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

TOPLAM

2021
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAM ÖDENEK
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Grafik 2: 2020-2021 Yılları Bütçe Uygulama Sonuçları Karşılaştırması 

A.1 PERSONEL GİDERLERİ 

Personel giderleri için 2021 yılı bütçesine konulan 96.822.000 TL ödeneğin ilk altı aylık döneminde 

52.491.450,48 TL’lik kısmı harcanmış olup harcama, toplam personel giderleri ödeneğinin % 54,21’ine 

tekabül etmektedir. Personel giderlerinin 2020 yılına göre %14,06 artış göstermesinin nedeni ise personel 

sayısındaki artış, maaş zammı ile işçilere ödenen maaş, ikramiye vb. ödemelerden kaynaklanmaktadır.  

 
Tablo 3: 2020-2021 Yılları Personel Giderleri Karşılaştırma Tablosu 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

2020 2021 
OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME ORANI 
(%) ARTIŞ 

ORANI 
(%) 

TOPLAM KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 

(KBÖ) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAM KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 

(KBÖ) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

2020 2021 

MEMURLAR 79.287.000 38.445.901 85.815.000 48.390.370,42 48,49 56,39 25,87 

İŞÇİLER 7.631.000 3.864.538 10.312.000 4.101.080,06 50,64 39,77 6,12 

DİĞER 
PERSONEL 

… 0 695.000 0 0 0 0 

TOPLAM 86.918.000 42.310.439 96.822.000 52.491.450,48 48,68 54,21 14,06 

 

2021 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerinin  % 92,19’u memurların özlük haklarından, bilimsel 

nitelikli ruhsatlandırma komisyonlarında görev almak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen 

personele yapılan komisyon ücreti ödemeleri ile % 7,81’i ise işçilerin özlük hakları ödemelerinden 

oluşmaktadır.  

42.310.439,21

7.522.970,51

12.625.199,84

2.302.826,44

299.170,36

65.060.606,36

52.491.450,48

8.340.179,98

15.608.771,01

2.716.521,07

1.109.000,70

80.265.925,24

0,00 40.000.000,00 80.000.000,00

PERSONEL GİDERLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

TOPLAM

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
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A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı bütçesine konulan 16.053.000 TL ödenekten 

ilk altı aylık döneminde 8.340.179,98 TL harcanmış olup söz konusu harcama, bu amaçla konulan kesintili 

başlangıç ödeneğinin %51,95’ine tekabül etmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık oran gerçekleşmesine 

bakıldığında 2020 yılının aynı dönemine göre  %10,86 artış göstermiştir. 2020 yılına göre artış göstermesinin 

nedeni ise personel sayısındaki artış, maaş zammı ile işçilere ödenen maaş ikramiye ve emekliye ayrılan 

personel sayısındaki artış vb. ödemelerden kaynaklanmaktadır.   

 
Tablo 4: 2020-2021 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırma Tablosu 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET 

PİRİMİ GİDERLERİ 

2020 2021 
OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

2020 2021 

MEMURLAR 13.126.000 6.704.324 13.842.000 7.493.197,60 51,08 54,13 11,77 

İŞÇİLER 1.640.000 818.647 2.211.000 842.982,38 49,92 38,31 3,46 

TOPLAM 14.766.000 7.522.971 16.053.000 8.340.179,98 50,95 51,95 10,86 

2021 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik giderlerinin tamamı memur ve işçilerin sosyal güvenlik 

primlerinden oluşmaktadır. 

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı bütçesine konulan 60.683.000 TL ödeneğin ilk altı aylık döneminde 

15.608.771,01 TL harcanmış olup söz konusu harcama, bu amaçla konulan toplam ödeneğin %25,72’sine 

tekabül etmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık oran gerçekleşmesine bakıldığında 2020 yılının aynı dönemine göre  

% 23,63 artış göstermiştir.  

 

Tablo 5: 2020-2021 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Karşılaştırma Tablosu 

MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 

2020 2021 
OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME ORANI (%) ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-
HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-
HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 
2020 2021 

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 
MALZEME ALIMLARI 

10.028.000 1.617.658 11.056.000 2.023.044,00 23,21 18,30 25,06 

YOLLUKLAR 4.000.000 487.218 4.427.000 69.766,95 49,75 1,58 -85,68 

GÖREV GİDERLERİ 910.000 47.612 1.004.000 77.517,74 17,19 7,72     62,81 

HİZMET ALIMLARI 39.270.000 10.313.689 43.107.000 13.071.070,10 31,27 30,32 26,74 

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 130.000 20.510 144.000 21.548,54 23,5 14,96 5,07 

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 
HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 
GİDERLERİ 

570.000 104.641 631.000 317.633,48 40,45 50,34 203,55 

GAYRİMENKUL MAL VE BAKIM 
ONARIM GİDERLERİ 

286.000 33.873 314.000 28.190,20 40,43 8,98 -16,78 

TOPLAM 55.194.000 12.625.200 60.683.000 15.608.771,01 22,87 25,72 23,63 
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A.4 CARİ TRANSFERLER 

Cari transferler için 2021 yılı bütçesine memurlara yapılacak öğle yemeği yardımı, sosyal güvenlik kurumuna 

ek karşılık primi giderleri, Kurumumuzun PIC/S’e (İlaç Denetim İşbirliği Planı) ve ICH (Uluslararası 

Uyumlaştırma Konferansı)  üyelik ücretinin karşılamak üzere bütçeye 3.520.000 TL ödenek konulmuştur. Bu 

ödeneğin 2.716.521,07 TL’si yılın ilk altı ayında harcanmış olup bu harcama ödeneğin %77,17’sine tekabül 

etmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık oran gerçekleşmesine bakıldığında 2020 yılının aynı dönemine göre  % 

17,96 artış göstermiştir.  

Artış nedeni ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci maddesinin (h) 

fıkrası gereğince, sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullük aylıkları ile bunların hak sahiplerine 

bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan 

sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin %20’si oranında ek karşılık priminin ilk altı aylık dilim 

içerisinde ödenmesi ve emekliye ayrılan personele yapılan emekli ikramiye ödemeleri ile PIC/S’e (İlaç 

Denetim İşbirliği Planı) ve ICH (Uluslararası Uyumlaştırma Konferansı)  üyelik aidatının ödenmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

 
Tablo 6: 2020-2021 Yılları Cari Transfer Giderleri Karşılaştırma Tablosu 

05 - CARİ TRANSFERLER 

2020 2021 
OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 
(KBÖ) 

OCAK-
HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-
HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 
2020 2021 

GÖREVLENDİRME GİDERLERİ  
(Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek 
Karşılık Primleri) 

2.174.000 2.104.664 2.390.000 2.303.044,25 96,81 96,36 9,43 

KAR AMACI GÜTMEYEN 
KURULUŞLARA YAPILAN 
TRANSFERLER 

606.000 139.318 850.000 174.466,20 22,99 20,53 25,23 

YURTDIŞINDAN YAPILAN 
TRANSFERLER 

51.000  58.844 280.000  239.010,62 115,38 85,36 306,18 

TOPLAM 2.831.000 2.302.826 3.520.000 2.716.521,07 81,34 77,17 17,96 

 

A.5 SERMAYE GİDERLERİ 

2021 yılı sermaye giderleri için bütçeye konulan 10.920.000 TL ödeneğin ilk altı aylık döneminde 

1.109.000,70 TL harcanmış olup söz konusu harcama, bu amaçla konulan toplam ödeneğinin % 10,16’sına 

tekabül etmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık oran gerçekleşmesine bakıldığında 2020 yılının aynı dönemine göre 

% 270,69 artış göstermiştir.  
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Tablo 7: 2020-2021 Yılları Sermaye Giderleri Karşılaştırma Tablosu 

06 – SERMAYE GİDERLERİ 
2020 KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ (KBÖ) 

2021 KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

ARTIŞ 
ORANI 

(%) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME ORANI (%) 

2020 2021 2020 2021 

MAMUL MAL ALIMLARI 5.236.000 5.420.000 152.496 855.123,70 460,75 2,91 15,78 

GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 2.200.000 3.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 

MENKUL MALLARIN BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 

2.000.000 1.500.000 74.694 253.877,00 239,89 3,73 16,93 

GAYRİMENKUL BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 

500.000 500.000 71.980 0 0 14,40 0 

TOPLAM 9.936.000 10.920.000 1.582.561 1.109.000,70 270,69 15,93 10,16 

B- BÜTÇE GELİRLERİ 

Kurumumuzun 2021 yılı bütçe geliri gerçekleşme toplamı 78.715.245,61 TL olmuştur. 2021 Yılı başlangıç 

ödeneği ise 185.998.000 TL olarak belirlenmiştir.  Gelirler, 2021 yılının ilk altı ayında % 42,32 oranında 

gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre (2020) artış oranı ise % 6,77’dir. 

2021 yılında toplam gelirinin yaklaşık %27,41’i hazine yardımından oluşmaktadır. İlk altı aylık dönemde 

10.000.000 TL hazine yardımı kullanılmıştır.  

 
Tablo 8: 2020-2021 Yılları Bütçe Gelirleri Karşılaştırma Tablosu 

BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 
2020 KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ (KBÖ) 

2021 KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

ARTIŞ 
ORANI 

(%) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME ORANI 

(%) 

2020 2021 2020 2021 

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 
GELİRLERİ 

122.760.000 135.000.000 73.346.064 68.470.592,40 -6,65 59,75 50,72 

04. ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR İLE ÖZEL 
GELİRLER 

43.585.000 50.998.000 0 10.000.000,00 0,00 0,00 19,61 

05. DİĞER GELİRLER 0 0 376.618 244.653,21 -35,04 0,00      0,00 

TOPLAM 166.345.000 185.998.000 73.722.682 78.715.245,61 6,77 44,32 42,32 

 

C- FİNANSMAN 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Kurumumuzun 

giderleri, hazine yardımı, öz gelirlerden (Laboratuvar ve Analiz Gelirleri, Ürün Kayıt Gelirleri, Ürün Sertifika 

Gelirleri, İlaç Ruhsat Gelirleri, Mevduat Faizi Gelirleri, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri) ve net finansmanla 

karşılanmaktadır. Ocak – Haziran 2021 döneminde elde edilen 78.715.245,61 TL bütçe gelirine karşılık 

80.265.925,24 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderin geliri aşan kısmı 1.550.679,63 

TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibarıyla gelirin gideri karşılayacağı öngörülmektedir. 
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Tablo 9: 2021 Yılı Bütçe Gider Gelir Karşılaştırma Tablosu 

BÜTÇE GİDERLERİ  BÜTÇE GELİRLERİ 

GİDER KALEMİ 
2021 YILI KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ (KBÖ) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME  

GELİR KALEMİ 

2021 
BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

(KBÖ) 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME  

01. PERSONEL 
GİDERLERİ 

96.822.000 52.491.450,48 

03-TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET GELİRLERİ 

135.000.000 68.470.592,40 02. SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMUNA DEVLET 
PİRİMİ GİDERLERİ 

16.053.000 8.340.179,98 

03. MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 

60.683.000 15.608.771,01 4-ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR İLE ÖZEL 
GELİRLER 

50.998.000 10.000.000,00 

05. CARİ 
TRANSFERLER 

3.520.000 2.716.521,07 

06. SERMAYE 
GİDERLERİ 

10.920.000    1.109.000,70 05-DİĞER GELİRLER 0 244.653,21 

TOPLAM 187.998.000 80.265.925,24 TOPLAM 185.998.000 78.715.245,61 

 

II-) OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

II.1- KURUMUMUZUN GÖREVLERİ 

Sağlık Bakanlığının politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı 

maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, 

geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler, homeopatik tıbbî ürünler, insan vücuduna doğrudan 

temas eden biyosidal ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevli, Bakanlığa 

bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki, sorumluluk 

ile teşkilatı, 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 506 ncı maddesi ile düzenlenmiştir. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 

yayımlanan 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 508 inci maddesi ile belirlenen görev ve 

sorumlulukları aşağıda yer almaktadır; 

a) Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya 

arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartları belirlemek, bu 

faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, 

denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.  

b) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz 

veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma 

ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam 

ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin 

reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek.  
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c) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, 

izin vermek ve denetlemek. 

ç) Türk Farmakopesini hazırlamak. 

d) Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak. 

e) Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek, denetim yapmak ve 

gerektiğinde yaptırım uygulamak. 

f) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek 

veya işlettirmek. 

g) Kurum personelinin uluslararası karşılıklı tanınma ve akreditasyonunu sağlamak. 

ğ) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde 

toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemlerini belirlemek, 

gerekli bildirimleri yapmak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak. 

h) İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmako-ekonomik değerlendirme ve çalışmalar yapmak. 

ı) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünleri üretenler, satanlar ve faydalananlar arasında doğabilecek 

ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek. 

i) Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, politika 

üretilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için Bakanlığa teklifte bulunmak. 

J) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası, kamu kurumları ve üniversiteler ile özel kuruluşlarla 

bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışmalar yürütmek. 

Ayrıca aynı Kararnamenin 514 üncü maddesinde Kurumun görevleri arasına sağlık hizmet sunumunda 

ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, ilaç ve diğer ürün ve hizmetlerin alımında mümkün olduğunca yurt içi sanayi 

imkanlarından faydalanmak amacıyla araştırma, geliştirme, prototip ve seri üretim faaliyeti yaptırma görevi 

de eklenmiştir.  

II.2)OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

 298 adet klinik araştırma ilk başvuru dosyası, 862 adet önemli değişiklik başvurusu, 415 adet değişiklik 

başvurusu, 3.408 adet bilgilendirme/bildirim başvurusu, 2.020 adet güvenlilik bildirimi başvurusu, 500 

adet etik kurul bildirim başvurusu, 290 adet araştırmacı toplantısı başvurusu değerlendirilmiştir. 

 94 adet klinik araştırmaya uygunluk verilmiştir.  

 607 adet araştırma ürünü ithalat başvurusu değerlendirilmiş olup 465 adet proforma fatura 

onaylanmıştır. 

 75 adet eğitim başvuru dosyası değerlendirilmiş, 18 adet iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar 

konusunda eğitim başvurusuna onay verilmiştir.  

 4 adet klinik araştırmalar etik kurulunun kurulumuna onay verilmiştir.   

 19 Şubat 2021 tarihinde “Viral ve Bakteriyel Ajanlara Karşı İnsanlarda Kullanım Amaçlı Hayvan 

İmmünglobulin / İmmün Serumlarının Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz” yayımlanmıştır. 
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 30 Nisan 2021 tarihinde klinik araştırmalara ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” dokümanı güncellenerek 

yayımlanmıştır. 

 18 Mayıs 2021 tarihinde “Beşeri Aşıların Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz” güncellenerek 

yayımlanmıştır. 

 Kurumumuzun Dünya Sağlık Örgütü tarafından listelenen otoriteler arasında yer alabilmesi çalışmaları 

ve güncel gereklilikler kapsamında İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Yönetmeliği’nde 

güncelleme çalışmalarına devam edilmektedir.  

 Tüm dünyada ve ülkemizde etkileri görülen COVID-19 pandemisinin etkilerinin sonlandırılması 

amacıyla aşı ve tedavi geliştirme grupları ile etkin iletişim sürdürülmüş, COVID-19 aşıları ve tedavilerine 

ilişkin klinik araştırma başvurularına dair değerlendirme sürecine etkin ve yoğun bir şekilde devam 

edilmiştir. Bu kapsamda 33 adet toplantı/komisyon toplantısı düzenlenmiştir.  

 16 Mart 2021 tarihinde COVID-19 aşısı geliştiren araştırma gruplarına rehberlik sunmak üzere, COVID-

19 aşı adaylarına ait klinik araştırma başvurularında sunulması gereken kalite verileri ve 

immünojenisite verilerine ilişkin hazırlanmış olan açıklayıcı doküman yayınlanmıştır. 

 COVID-19 ile ilişkili olarak Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına 40 adet klinik araştırma ilk başvuru 

dosyası sunulmuş olup bu başvurulardan 20 tanesine izin verilmiştir. Bu araştırmaların 24 tanesi klinik 

araştırma (Faz I: 3 adet; Faz II: 10 adet; Faz III: 11 adet), 14 tanesi gözlemsel çalışma ve 2 tanesi gıda 

takviyesi ürünleri ile yapılan sağlık beyanlı ürün klinik araştırmasıdır. Bu kapsamda toplam 23 adet 

COVID-19 aşı araştırma başvurusu (Faz I: 1 adet; Faz II: 5 adet; Faz III: 5 adet; Gözlemsel Çalışma: 12 

adet) yapılmış ve 14’üne izin verilmiştir. 

 7 adet İyi Klinik Uygulamaları Eğitimine eğitici, 13 adet eğitime ise gözlemci olarak katılmış sağlanmıştır.  

 TİTCK, TÜSEB, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Klinik Araştırmalar Derneği ve akademisyenlerin 

katılımıyla düzenlenen klinik araştırma faaliyetleri alanındaki 13 adet toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 22 Mart tarihinde TÜSEB tarafından düzenlenen Aşı Çalıştayı’na sözlü sunum ile katılım sağlanmıştır. 

 8 Nisan 2021 tarihinde Biyobenzer İlaçlarda AR-GE'den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar 

Sempozyumuna panelist olarak katılım sağlanmıştır. 

 2 Haziran tarihinde The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use (ICH) Asamblesine katılım sağlanmıştır. 

 2-3 Haziran tarihlerinde International Pharmaceutical Regulators Programme (IPRP) Yönetim Kurulu 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 10 Haziran tarihinde Faz 1 araştırma merkezi kurulması için aday olan üniversite hastaneleri ve 

araştırmacılar ile bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

 15 Haziran tarihinde hasta derneklerine yönelik olarak farkındalık ve bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmiştir. 



13 
 

 23 Haziran tarihinde 13. Uluslararası Eczacılık Bilimleri Sempozyumu kapsamında düzenlenen  “İlaç ve 

aşı geliştirme süreçlerinde üniversite-sanayi-kamu işbirliği" başlıklı panele panelist olarak katılım 

sağlanmıştır. 

 3 adet geleneksel bitkisel tıbbi ürün ruhsat başvurusu yapılmış olup, 2 ürünün ruhsat başvurusu 

onaylanarak ruhsatlandırma süreci devam etmektedir. 1 adet başvurunun ise ön değerlendirme süreci 

devam etmektedir. 

 Sağlık Bakanlığı Tıbbi Bitki Listesinde bulunan 132 adet bitkiye ilave olarak 10 adet tıbbi bitki monografı 

çalışılmış ve yayımlanan toplam bitki monografı sayısı 142’ ye yükselmiştir.  

 Kontrole tabi olmayan beşerî tıbbi ürünler ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle ilgili ithalat başvuruları 

hakkında kılavuz çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Ülkemizde üretimi planlanan özel tıbbi amaçlı gıdalara ilişkin yerelleşme başvuruları Kurumumuz 

tarafından kabul edilmeye ve değerlendirilmeye devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılının ilk 6 

ayında 5 adet özel tıbbi amaçlı gıdaya daha imal izin belgesi düzenlenmiştir.   

 Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik taslağı gelen görüşler doğrultusunda 

revize edilerek ikinci kez iç ve dış görüşe sunulmuştur.  

Tablo 10: 2021 Yılı İlk Altı Ayda Düzenlenen Bitkisel ve Destek Ürünlere İlişkin Belgeler 

İŞLEM TÜRÜ SAYI 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatnamesi 0 

Özel Tıbbi Amaçlı Gıda Üretim İzni 5 

Özel Tıbbi Amaçlı Gıda İthal İzni (Kontrol belgesi onayı) 166 

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar-Numune İçin Proforma Fatura Onayı 131 

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Satış İzni 113 

Kontrol Belgesi Onayı 978 

Fatura Şerhi Onayı 195 

Tanıtım Numunesi İthalat Onayı 8 

Ham Madde Gümrük Muafiyet Yazısı 2.125 

Kan Ürünü Kontrol Belgesi Onayı 342 

İmmünolojik Kontrol Belgesi Onayı 71 

Faturalama /İthalat/Dağıtım Yeri İçin Başvuru 70 

Ara Ürün Kontrol Belgesi Onayı 6 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Kontrol Belgesi Onayı 15 

Ham Madde Kontrol Belgesi Onayı 154 

Farmasötik Ürün Sertifikası, İyi İmalat Uygulamaları ve Serbest Satış Sertifikası ve Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı 2.103 

Aktar Açılış/Kapanış Kaydı 35 

Sağlık beyanlı ürünler marka /ürün adı değerlendirilmesi 87 
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 25.03.2021’de Geleneksel Bitkisel ve Homeopatik Tıbbi Ürünler Birim çalışanlarının katılım sağladığı 

birlikte.titck.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilen CTD değerlendirme eğitimi düzenlenmiştir.  

 "Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER) 2021-2025 Güncelleme Toplantısı" na katılım sağlanmıştır. 

 27.01.2021’de Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ufuk Avrupa 

Programı Sağlık Kümesi Tanıtım Etkinliği”ne online katılım sağlanmıştır. 

 20.02.2021'de Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen "Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık 

Kongresi"ne online katılım sağlanmıştır. 

 03.03.2021'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon 

Kuruluna bağlı "Ulusal Bazda Sözleşmenin Yürütülmesi Alt Kurulu Toplantısı"na online katılım 

sağlanmıştır. 

 10.03.2021 'de Bal Arısı Zehri Paneli'ne online katılım sağlanmış, Kurumumuzca yürütülen Apiterapi 

Mevzuat'ı çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.  

 22-26.03.2021'de TAGEM Projeleri Değerlendirme/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları Toplantısı'na 

online katılım sağlanmıştır. 

 01.04.2021’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon 

Kuruluna bağlı “Teknoloji, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Alt Kurulu Toplantısı”na online katılım 

sağlanmıştır. 

 14-15.04.2021’de EDQM tarafından düzenlenen “Committee of Experts on Quality and Safety Standarts 

in Pharmaceutical Practices and Pharmaceutical Care” toplantısına Kurumumuz adına online katılım 

sağlanmıştır. 

 20-29.05.2021’de World Api Expo/ International Apitherapy and Apiculture Exhibition tarafından 

düzenlenen “1st Joint International Apitherapy Congress” kongresine online olarak katılım sağlanmış, 

Kurumumuzca yürütülen Apiterapi Mevzuat'ı çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 

 25.05.2021’de Kurumumuzda “Tarım ve Orman Bakanlığı-Takviye Edici Gıdalar Hakkında Durum Analizi 

Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. 

 30.06.2021’de Kurumumuzda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan katılımcılar ile Kurumumuz Bitkisel ve 

Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı, Eczaneler Dairesi Başkanlığı, Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı, 

Hukuk Müşavirliği katılımı ile takviye edici gıdalar, sağlık beyanlı ürünler, eczane denetimleri 

hususlarında istişare toplantısı yapılmıştır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aylık olarak düzenlenen Takviye Edici Gıda Komisyonuna üye olarak 

katılım sağlanmıştır. 

 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı COVID-19 Rehberi’nde yer alan ilaçlar ve bu ilaçlardaki 

etkin maddeleri içeren aynı veya farklı farmasötik formdaki ilaçlara ilişkin başvurular öncelikli olarak 

değerlendirilmiştir.  

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 tedavisi için geliştirilmiş aşılara halkımızın 

en erken şekilde erişimine olanak sağlayacak acil kullanım onayı hususuna Beşerî Tıbbî Ürünler 
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Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde yer verilmemesi ve bu durumun acil tedavi imkânı gerektirebilecek 

nadir durumlarda tedavi imkânının sağlanmasının önünde bir engel oluşturması sebebiyle 18.12.2020 

tarihli 31338 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile güncelleme yapılmıştır. Mevzuata eklenen AKO maddesi 

doğrultusunda Kurum tarafından verilen Acil Kullanım Onayına ilişkin iş ve işlemlerin usul ve esaslarının 

yer aldığı Acil Kullanım Onayı Başvurusu ve Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuzu yayımlanmıştır. Bu 

kılavuz kapsamında iki adet aşıya Acil Kullanım Onayı verilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına 

sunulmuştur. 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde Good Regulatory Practices and Good Reliance 

Practices - İyi Değerlendirme Uygulamaları isimli webinar toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 15-19 Mart 2021 tarihlerinde DIA EUROPE 2021 organizasyonuna 2 adet sözlü sunum ile çevrimiçi katılım 

sağlanmıştır. 

 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12.04.2019 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 

uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi üzerinden alınan elektronik başvurular neticesinde 

22.02.2021 tarihinde 177 eczacı ve 22.06.2021 tarihinde 178 eczacı yerleştirilerek 2021 yılı ilk altı aylık 

döneminde 355 eczacının yerleştirilme işlemi yapılmıştır. 

 Ülkemizde ruhsatlı bulunan ve il sağlık müdürlüklerince ESY’ye kaydı yapılan 277 vereseli eczane ve 476 

geçici kapalı eczane hakkında; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12.04.2019 tarihli ve 

28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda değerlendirme ve kontroller yapılmıştır. 

 Birliğin ve eşgüdümün sağlanmasını, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasını ve yürütülen işlemlerde 

zaman tasarrufunu hedefleyen TİTCK Eczaneler Dairesi, 81 İlden katılan 364 il/ilçe sağlık müdürlüğü 

yetkilisine uzaktan eğitim verilmiştir. Söz konusu toplantılarda, “Eczanelerin açılış ve kapanış işlemleri”, 

“Eczane açılışına ilişkin haklar”, “Eczaneye mesul müdür atama işlemleri”, “Eczanelerin geçici kapalı 

tutulması”, “Yardımcı ve ikinci eczacılık ile ilgili işlemler”, “Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS)” ve “Kuruma 

ulaşan muvazaa dosyalarının usul yönünden değerlendirilmesi” gibi başlıklar ele alınmış, 

Eczaneler Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olan uzmanlarca 8 (sekiz) ayrı grup halinde 

gerçekleştirilen eğitimlerde; katılımcıların soruları da yanıtlanarak interaktif eğitimler tamamlanmıştır. 

 14/03/2016 tarihli ve 2164337 sayılı Bakanlık Oluruna İstinaden yayımlanan Muvazaa Değerlendirme 

Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge doğrultusunda il sağlık 

müdürlüklerince değerlendirilmek üzere 2021 yılı ilk altı ayında Kurumumuza gönderilen dosya sayısı 

16’dır. Bu dosyaların 4’ü açılış (Kurumumuz Muvazaa Değerlendirme Komisyonunca 1’i hakkında 

muvazaalı olduğu yönünde karar verilmiştir), 2’si devir, 6’sı nakil (Kurumumuz Muvazaa Değerlendirme 

Komisyonunca 2’si hakkında muvazaalı olmadığı yönünde karar verilmiştir) başvurusuna istinaden 

yapılan muvazaa değerlendirmelerine dair dosyalar olup, 4’ü adı geçen Yönerge’nin “Faaliyetteki 
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eczanelerin muvazaa değerlendirmesi” başlıklı 8’inci maddesi doğrultusunda hazırlanan dosyalardır. Bu 

dosyalardan Kurumumuz Muvazaa Değerlendirme Komisyonuna sevk edilerek değerlendirilenler 

arasında 1’i hakkında muvazaalı olduğu yönünde, 2’si hakkında muvazaalı olmadığı yönünde karar 

verilmiştir. Bununla birlikte Kurumumuz Muvazaa Değerlendirme Komisyonu 03.02.2021 tarihinde 2 

dosya, 26.04.2021 tarihinde 4 dosya, 25.05.2021 tarihinde 3 dosya üzerinde değerlendirme yapmış 

bunlardan 1 tanesi hakkında Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’na sevk edilmesi yönünde, 3 tanesi 

hakkında muvazaalı olduğu, 5 tanesi hakkında muvazaalı olmadığı yönünde karar verilmiştir. 

Tablo 11: 2021 Yılı İlk Altı Ayda İlaç Ruhsatlandırmaya İlişkin Düzenlenen Belgeler 

İŞLEM TÜRÜ SAYI 

Toplam Ruhsat Başvuru Sayısı   253  (imal) 97 (ithal) 

Değerlendirme Süreci Başlatılan Ruhsat Başvuru Sayısı  205(imal) 57(ithal) 

Düzenlenen Ruhsat Sayısı  95  (imal) 33  (ithal) 

Toplam Bilimsel Danışma Komisyonu Toplantı Sayısı  583 

Ruhsatı Askıya Alınan Ürün Sayısı   237 

Ruhsatı İptal Edilen Ürün Sayısı   169 

Devir İşlemi Yapılan Ürün Ruhsatı Sayısı  52 

İthalden İmale Geçiş İşlemi Yapılan Ruhsat Sayısı  15 

 

Tablo 12: 2021 Yılı İlk Altı Ayda Kurumumuzca Yapılan Önceliklendirme Faaliyetleri 

İŞLEM TÜRÜ SAYI 

Gerçekleştirilen Öncelik Değerlendirme Kurulu (ÖDEK) Toplantısı Sayısı 4 

Toplam Değerlendirilen Başvuru Sayısı 349 

Ruhsatlandırma Süreçleri İçin Alınan Yüksek Öncelik Kararı Sayısı 42 

Denetim Süreçleri İçin Alınan Yüksek Öncelik Kararı Sayısı 82 

Ruhsatlandırma Süreçleri İçin Alınan Öncelik Kararı Sayısı 99 

Denetim Süreçleri İçin Alınan Öncelik Kararı Sayısı 29 

Ruhsatlandırma Süreçleri İçin Alınan Ret Kararı Sayısı 58 

Denetim Süreçleri İçin Alınan Ret Kararı Sayısı 6 

Değerlendirilen Özel İthalat Başvuru Sayısı 21 

İtiraza Ret Başvurusu 12 

 

 21.03.2021 tarihli ve 31430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.03.2021 tarihli ve 3726 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 yeni psikoaktif madde 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 

Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. 

 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 1988 Sözleşmesi’nin I no’lu 

tablosuna eklenen bir prekürsör madde Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat 

Denetimi Tebliğ’e (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/4) eklenerek kontrole tabi kapsamına alınmıştır. 

 Farmakovijilans Komisyonu 2021 yılı ilk altı ay içerisinde 10 defa toplanmıştır. 
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 12-16 Nisan 2021 tarihlerinde UNODC tarafından hibrit olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler 

Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 64 üncü Oturumu’na katılım sağlanmıştır. 

 19-21 Nisan 2021 tarihlerinde INCB tarafından hibrit olarak düzenlenen Yeni Psikoaktif Maddeler ve 

Prekürsörler Çalışma Grubu Toplantıları’na katılım sağlanmıştır. 

 10 Haziran 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele 

Koordinasyon Kurulu 15. Dönem Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 24 Haziran 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erken 

Uyarı Sistemi Ulusal Çalışma Grubu Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 30 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihlerinde INCB tarafından hibrit olarak düzenlenen Kenevirin Tıbbi ve 

Bilimsel Amaçlı Üretimine İlişkin Uluslararası Sözleşmelerde Yapılması Gereken Düzenlemelere İlişkin 

Hükümetlerarası Toplantı’ya katılım sağlanmıştır. 

 1.084 adet advers reaksiyon bildirimi değerlendirilerek Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) gönderilmiştir. 

37 adet advers reaksiyon bildirimi değerlendirilmiş ve DSÖ bildirim kriterlerini karşılamadığı için sadece 

kayıt altına alınmıştır. 

 277 adet literatür bildirimi değerlendirilerek DSÖ’ye gönderilmiştir. 182 adet literatür bildirimi 

değerlendirilmiş ve DSÖ’ye bildirim kriterlerini karşılamadığı için sadece kayıt altına alınmıştır. 

 Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) tüketici ve sağlık mesleği mensupları tarafından bildirilen 

338 adet ciddi advers reaksiyon bildirimi, ilgili ruhsat sahibine bildirilmiştir. 

 12 farmakovijilans il sorumlusu kaydı güncellenmiştir. 

 131 farmakovijilans yetkilisi/vekili kayıt altına alınmıştır. 

 Ruhsatlı/ruhsat başvurusu olan 84 ilacın risk yönetim planı incelenerek buna ilişkin işlemler 

yürütülmüştür. 

 İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik gereğince ek izlemeye tabi ilaçlar listesi hazırlanmış ve iki kez 

güncellenmiştir. 

 75 adet 18 aylık veri içeren Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu  (PYRDR),  243 adet ruhsat 

yenilemesi kapsamında PYRDR incelenmiştir. 

 16 adet fiili olarak ithalatı/ihracatı gerçekleşmiş olan özel izin belgelerine ilişkin olarak, uluslararası 

kontrolü sağlayan Endorsement çalışması yapılmıştır. 

 Prekürsör maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol 

Kurulu tarafından geliştirilen “PEN-Online” Sistemi kullanılarak 283 adet ihracat öncesi bildirim 

cevaplanmış, 10 adet bildirime ait yükleme durdurulmuş ve 102 adet ihracat öncesi bildirim 

oluşturulmuştur. 

 İthalat/ihracat permilerine ilişkin 943 adet fiili ithalat/ihracat bildirimi incelenmiştir. 

 843 adet ithalat permisi, 221 adet ihracat permisi, 69 adet kayıt belgesi, 53 adet transit geçiş uygunluk 

yazısı ve 13.258 adet ilaç ihracatlarında gümrüklerde kullanılmak üzere ilaçların uyuşturucu ve/veya 

psikotrop madde içermediğine dair yazı, 711 adet şahsi tedavi amacıyla yurtdışından gelen veya yurt 
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dışına giden ilaçlar için gümrüklerde kullanılmak üzere yazı, 16 adet eczane, hastane ve firmalara 

Toprak Mahsulleri Ofisinden temin edilmek suretiyle tahsisat belgesi, 61 adet üniversite ve firmalara 

ithalatçı firmadan temin edilmek suretiyle asetik anhidrit yurt içi tahsisat belgesi ile 14 adet potasyum 

permanganat satış izni düzenlenmiştir. 

 1.760 adet prekürsör sarf-stok bilgisi incelenerek kayıt altına alınmıştır. 

 12 adet ilk defa kontrole tabi kimyasal madde/prekürsör ithalat/ihracat yapacak olan firma başvuru 

dosyası incelenmiş, 9 adet başvurunun sicil sorgulaması ve denetimi yaptırılmıştır. 

 Uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlere ilişkin 202 adet mahkeme ve savcılığa ve 31 adet ise il 

sağlık müdürlüklerine görüş yazısı yazılmıştır. 

 Uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlere ilişkin INCB istatistiki veri bildirimi için 7 adet form 

hazırlanmıştır. 

 14 Aralık 2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi ile yeniden teşekkül ettirilen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) çalışmaları 

kapsamında oluşturulan alt komite toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

 SEYK’in gündemine alınan projelere ilişkin gerekli görüldüğü durumlarda bilgi notları ve sunumlar 

hazırlanmıştır. 

 Türkiye İlaç Pazarı Piyasa Gözlem Raporu 6 (Satış Hacmi ve Değeri Açısından 2018 Yılı Pazar Durumu), 

Türkiye İlaç Pazarı Piyasa Gözlem Raporu 7 (Satış Hacmi ve Değeri Açısından 2019 Yılı Pazar Durumu) 

Kurum web sitesinde yayınlanmıştır. Türkiye İlaç Pazarı Piyasa Gözlem Raporu 8 (Satış Hacmi ve Değeri 

Açısından 2020 Yılı Pazar Durumu) hazırlık çalışmaları tamamlanarak yayın kuruluna sunulmuştur. 

 Öncelik Değerlendirme Komisyonuna ruhsat önceliği ve GMP önceliği başvurusu yapan (yüksek 

teknolojili ilaçlar ve stratejik ilaçlar) ürünlerle ilgili 120 adet başvuru dosyası incelenip, maliyet 

çalışmaları tamamlanarak Kurula sunulmuş ve Kurul toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından düzenlenen 2020-2 ve 2021-1 Dönemleri İlaç Geri Ödeme 

Komisyonu ile Tıbbî ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonlarına katılım sağlanmıştır. 

 İlaçların geri ödemesine dair Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili hususları içeren talepler değerlendirilerek 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmiştir. 

 Kurumumuzca önceliklendirilen Biyoteknolojik ve Biyobenzer ürünler için detaylı maliyet analiz 

çalışmaları yapılmıştır. 

 Sağlık İstatistikleri Yıllığı ve OECD veri tabanı için görev alanımıza giren veriler hazırlanmış ve iletilmiştir. 

Ayrıca; Bakanlığımızca yürütülen Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na ilişkin metaveri çalışmalarına katılım 

sağlanarak e-Metaveri Web Uygulamasına Dairemiz girişleri sağlanmıştır. 

 İlaçta ithalden imale geçiş sürecindeki işlemler takip edilerek konuyla ilgili raporlar güncellenmiştir. 

Ayrıca; 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi’ne ilgili 

çalışmalar sunulmuştur. 
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 Aşı, insülin, kan ürünlerine ilişkin özet raporlar hazırlanmıştır. Firmaların İnsülin Yatırım Projelerine dair 

detaylı maliyet çalışmaları yapılmıştır. 

 PPRI’ın ( Dünya Sağlık Örgütü Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Ağı) uzaktan bağlantı şeklinde yapılan 

toplantılarına katılım sağlanmış ve ilaç sorguları Ülkemiz adına cevaplanarak iletilmiştir. 

 Dünya Sağlık Örgütü Fair Pricing Forum Toplantıları ve OECD Sağlık Komiteleri toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. 

 Ekonomik değerlendirme, farmakoekonomik analizler içeren raporlar hazırlanmış ve çeşitli ülkelerin 

ilaç pazar araştırma çalışmaları yapılmıştır. 

 ESY sistemi üzerinden Gönüllü Fiyat Düşüşü, Firma Devri, Firma Ünvan Değişikliği, İmal/İthal Statü 

Değişikliği, Ürün İsim /Ürün Barkod Değişikliği, FDK Başvuruları, Resmi İnternet Sayfasında Yayımlama, 

Ruhsata esas fiyat, Satış izni bildirimleri, Apostilli/konsolosluk onaylı belge/imalat kartı/Belge sunumu, 

İlaç fiyat Listesinde düzeltme talepleri, İlaç fiyat listesinden çıkma talepleri/stok durumu/taahhüt 

yazıları, İlave Bilgi/Belge/Açıklama Sunumu, Orijinal Belge Aslı/Maliyet Kartı Aslı Sunumu, İhracat 

sertifikaları başvuru tipleri adı altında gelen 6097 başvuru 2017/9901 sayılı "Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Fiyatlandırılmasına Dair Karar" ve Kararın uygulama esaslarını belirten 29 Eylül 2017 tarih ve 30195 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ" hükümleri 

doğrultusunda değerlendirilmiş ve gerekli güncelleme ve yazışmalar yapılmıştır. 2489 fiyat başvurusu 

cevaplanmıştır.  

 Birim fiyatı düşük olup Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) ile artış alan ilaçlar tespit edilerek, bu 

ürünlerin malî analizi yapılmıştır.  

 2021 yılı ilk 6 ayda REÇETEM sisteminden gelen toplam 66.664 “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı” 

başvurusu ve “Yurt Dışı İlaç Kullanımı” hasta başvurusu değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.  

 2021 yılının ilk yarısında İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişimi Programı kapsamında yeni açılan program 

sayısı 7, kapanan program sayısı 5, halen devam eden programlar 25 (9 Hematoloji, 7 Onkoloji, 5 

metabolizma, 2 dermatoloji,1 enfeksiyon, 1 nöroloji branşından), programlara dahil edilen hasta sayısı 

150'dir. 

 1 Nisan,  27 Mayıs 2021 tarihlerinde tedarik sorunu yaşanan ve piyasada bulunabilirliğinde sorun olan 

hayati öneme haiz ilaçlar Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Gerekli 

görülen ilaçlara fiyat artışı verilmiştir.  

 Ruhsatı iptal edilen veya askıya alınan ürünler, yayımlanan Detaylı İlaç Fiyat Listesinde pasife alınmıştır.  

 Haftalık düzenli Ek-4a listesi hazırlanmış ve yazılım sistemine eklenmiştir. 

 Haftalık Detaylı İlaç Fiyat Listesi yayımlanmıştır.  

 fiyat@titck.gov.tr üzerinden gönderilen tüm mailler cevaplandırılmıştır. 

 İstatistik Akademisi tarafından hazırlanan Temel İstatistik Eğitimine katılım sağlanmıştır. 

 Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi Projesine katılım 

sağlanmıştır.  

mailto:fiyat@titck.gov.tr
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 Mahkemeler tarafından beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırması hakkında bilgi taleplerine cevap 

verilmiştir. 

 Fiyat Birimine ait evrak değerlendirme sürecini tanımlayan SOP çalışmaları yürütülmüştür.  

 Fiyat Birimi ile ilgili CİMER başvuruları cevaplanmıştır.  

 8.830 adet SABİM başvurusu cevaplandırılmıştır. 

 2.975 adet CİMER başvurusu cevaplandırılmıştır. 

 2.000 üzerinde telefonla vatandaşlarımıza ilaç durum bilgilendirilmesi yapılmıştır. 

 Çin menşeli etkin madde içeren ilaçlara ait liste çalışılmıştır. 

 Tedarik sorunlu ilaç listesi hazırlanmıştır. 

 Tedarik sıkıntısını önlemek amacıyla ihraç edilecek ürünlerin iç piyasada bulunmasını sağlamak amacıyla 

taahhütname ihracat için kullanılmaya başlanmıştır. 

 COVID-19 Pandemisi için kullanılan spesifik ilaçların stok durumları kontrol altına alınmış ve üretimi ve 

arzı arttırılmıştır. 

 22 soru önergesi cevaplandırılmıştır.  

 145 Kurum içi ve dışı yazışma yapılmıştır. 

 İlaç firmaları ile koordinasyon sağlanarak üretim planları gözden geçirilmiş, gerekli taahhütler alınarak 

COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların ithalatları ve ihracatları tedarik zincirini aksatmayacak şekilde 

planlanmıştır. Bölgesel değerlendirmeler yapılarak hammadde ve yardımcı madde konusunda alternatif 

tedarik noktaları belirlenmiştir. Ayrıca mevcut stokların etkin kullanılabilmesi için, ilaç tedarik zinciri ilave 

önlemlerle sürekli ve yakından takip edilmiştir. 

 Hekimlerin antibiyotikleri akılcı reçetelemesini teşvik etmek ve kaynak sağlamak amacıyla 12 bölümden 

oluşan “Erişkin Hastada Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım” isimli kitap hazırlanmış ve elektronik 

ortamda 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

 Söz konusu kitapta yer alan konulara ilişkin eğitimlerin yapılması planlanmış olup bu eğitimlerde görev 

alacak akademisyenlerle 25 Şubat 2021 ve 23 Mart 2021 tarihlerinde çevrim içi iki farklı koordinasyon 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 5 adet “Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyans Raporu” elektronik ortamda yayımlanmıştır. 

 23 Mart 2021 tarihinde enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının katılımıyla çevrim içi olarak düzenlenen 

"Pandemide Antimikrobiyal Direnç” konulu toplantıda antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirme 

yapılmıştır.  

 15.06.2021 tarihinde Kurumumuz, HSGM ve DSÖ işbirliği ile düzenlenen "Göçmenler ve Mültecilerde 

Akılcı İlaç Kullanımı" konulu panele katılım sağlanmış olup mültecilere hizmet veren hekimlere ve 

eczacılara akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 

 Erişkin hastada akut tonsillofarenjit tanısı ile oluşturulacak reçetelerde hekimlerin akılcı reçetelemesini 

teşvik etmek üzere tedavi algoritmasını reçeteleme esnasında görebilecekleri şekilde Reçetem 

Sisteminde düzenleme yapılmıştır. 
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 Reçete Bilgi Sistemi (RBS) aracılığıyla hekimlere sistem üzerinden kendi reçeteleriyle ilgili bilgilendirme 

yapılmıştır. 

 AİK İl Koordinatörlerine kendi illeriyle ilgili Reçete Bilgi Sistemi üzerinden aylık bazda bilgilendirme 

yapılmıştır. 

 COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin analiz, değerlendirme yapılarak 7 adet ilaç kullanım 

raporu hazırlanmıştır. 

 Hekimlerimize yönelik aylık bazda altı adet “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı e-Bülteni” hazırlanmış ve 

yayımlanmıştır. 

 Hekimlerin elektronik reçetelemesine esas teşkil eden “SKRS-3 E-reçete İlaç ve Diğer Farmasötik 

Ürünler Listesi” için 470 adet ürüne ait yapılan başvuru değerlendirilmiş olup 25 adet liste 

yayımlanmıştır. 

 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamı gereği 4.523 adet bilimsel 

toplantı ve 6.387 adet ürün tanıtım toplantısı başvurusu alınmış ve değerlendirilmiştir. 

 Aynı yönetmelik kapsamında ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılmış 4.044 adet bilimsel toplantı geri 

bildirimi ve 5.875 adet ürün tanıtım toplantısı geri bildirimi değerlendirilmiştir. 

 611 ürün tanıtım temsilcisi yeterlilik belgesi verilmesine ilişkin işlemler tamamlanmıştır. 

 Kurumumuz tarafından 26.04.2021 tarihinde TÜRKAK’a 24 yeni deney parametresinde kapsam 

genişletme başvurusunda bulunulmuş olup; TÜRKAK tarafından düzenlenecek olan kapsam genişletme 

ve gözetim denetimi beklenmektedir.  

 2021 yılı akreditasyon kapsam genişletme hedefi doğrultusunda 7 yeni deney parametresinde daha 

akreditasyon çalışmalarına başlanmıştır. 

 Kurumumuz Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan 

laboratuvarlara ait satın alma işlemlerinin müstakil bir birim olarak sürdürülmesi ihtiyacına istinaden 

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde mevcut olan birimlere ilaveten “Analiz 

ve Kontrol Laboratuvarları Satın Alma Birimi” Kurum Başkanlığı Makamı olurları ile kurulmuştur. 

 Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’nin "TS EN ISO 

14801:2016 Diş Hekimliği- İmplantlar-Kemik İçi Diş İmplantları İçin Dinamik Yükleme Deneyi”nde yetki 

devamına karar verilmiş olup; "TS EN ISO 15197:2015 Standardı Kullanılarak Kan Glukozu İzleme 

Sistemlerinin Analitik Performanslarını Değerlendirme” testi için yetki yenileme süreci devam 

etmektedir.  

 19.04.2021 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen kan ve kan ürünleri “Global 

Benchmarking Tool + blood” tanıtım seminerine Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı 

adına katılım sağlanmıştır.  

 Kurumumuz Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ile Sudan Ulusal İlaç Kalite Kontrol ve 

Araştırma Laboratuvarlarının katılımlarıyla 02.06.2021 tarihinde 

https://birlikte.titck.gov.tr/accreditationtraining linki üzerinden “Ulusal Kalite Kontrol 

https://birlikte.titck.gov.tr/accreditationtraining
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Laboratuvarlarında Kalite Yönetim Sistemi ve Uluslararası Akreditasyon Zinciri” alanında sunum 

yapılmıştır.  

 Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı 2021 yılı eğitim planı kapsamında eğitim 

materyallerinin hazırlık süreci tamamlanmış olup; Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinasyon Ofisi – 

Uzaktan Eğitim Kapısı’na yüklenmek üzere Kurumumuz Eğitim Birimi’ne gönderilmiştir.  

 Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı kalite yönetim sistemi bileşenlerinin gözden 

geçirilmesi kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiş olup; yayın süreci tamamlanmıştır.  

 Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Uluslararası Tanınırlık ve İşlem Sonuçlarının 

Uluslararası Karşılaştırılması amacıyla uluslararası alanda düzenlenen karşılaştırma testlerine geniş 

katılım göstermiş ve başarılı olmuştur.  

 Beşeri tıbbi ürünler, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi beslenme ürünleri, biyolojik ve 

biyoteknolojik ürünler ile ileri tedavi tıbbi ürünleri, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler,  biyosidal ürünler 

ve satın alma kapsamında tarafımıza gönderilen aşı ve diğer ürün gruplarına yönelik toplamda 4.752 

adet analiz başvurusuna işlem yapılmıştır.  

 Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarları Birimi 

tarafından 1.763 adet laboratuvar ekipmanına kalibrasyon işlemi uygulanmıştır. Ayrıca; kalibrasyon 

laboratuvarları kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında hedef izlemeleri, risk 

değerlendirmeleri/izlemeleri, eğitim izlemeleri, referans donanım kalibrasyon ve ara kontrol izlemeleri 

ile doküman revizyonları ve kontrolleri yapılmıştır. 

 Türk Farmakopesi Eki 7.3 Kitabının dağıtım işlemleri tamamlanmıştır. 2021 Türk Farmakopesi Eki kitabı 

hazırlıkları kapsamında Avrupa Farmakopesi yeni eklenen, güncellenen ve düzeltilen monograflar 

belirlenerek uyumlaştırma çalışmaları için Türkçe monografların ayrılmasına başlanmış ve 

tamamlanmıştır. 

 Türk Farmakopesi`nin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Farmakopesi`nde yer almayan ilk kez Türk 

Farmakopesi`nde yer alacak tıbbi biyolojik ve bitkisel içerikli madde ve ürünlere ilişkin Milli Monograf 

çalışmalarına başlanmış yılın ilk 6 ayında 2 adet Milli Monograf tamamlanmış Türk Farmakope Dergisi 

Cilt 6 Sayı 1`de yayınlanmıştır.   

 Deney hayvanı ihtiyacı, test planlamaları doğrultusunda belirlenmiş ve üretim faaliyeti kapsamında 

yeterli sayıda, nitelikli ve sağlıklı deney hayvanı üretimi yapılarak testlerin yürütülmesi sağlanmıştır. 

Testler için ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte fare, kobay ve tavşan olmak üzere deney hayvanı üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

 22 Ocak 2021 tarihinde Avrupa Birliği Sağlık Programına yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından 

düzenlenen çevrimiçi etkinliğe katılım sağlanmıştır. 

 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen Üye Devletlerinden 

Bakanlık/Ulusal Düzenleyici Otorite temsilcileri ve in vitro diyagnostik üreticilerinin davet edildiği 

“Local Production of Quality and Safe Essential In Vitro Diagnostics and WHO PQ, WHO EUL and ERPD 
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processes” konulu çevrimiçi çalıştaya katılım sağlanmıştır.   

 19 Nisan 2021 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından çevrimiçi düzenlenen ve kan ürünlerine yönelik 

Global Benchmarking Tool plus blood (GBT+blood) hakkında bilgi verilen toplantıya katılım 

sağlanmıştır. 

 27 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Ufuk Avrupa Programı Sağlık 

Kümesi Özelinde Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 28 Nisan 2021 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından çevrimiçi düzenlenen “SARS-COV-2 için in vitro 

diyagnostiklerin acil kullanım listelenmesi (Emergency Use Listing) hakkında Çalıştay”a katılım 

sağlanmıştır. 

 7 Mayıs 2021 tarihinde AB tıbbi cihaz mevzuatına uyum sürecinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar 

kapsamında Avrupa Komisyonu yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen çevrimiçi toplantıya katılım 

sağlanmıştır. 

 11 Mayıs 2021 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından çevrimiçi gerçekleştirilen “Güvenli, etkili ve 

kalite güvenceli kan ürünlerine erişimi ilerletme hakkındaki son DSÖ yayınları” konulu webinara katılım 

sağlanmıştır. 

 18 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye-Birleşik Krallık (BK) STA'sı kapsamında gözden geçirilecek olan 

Ticarette Teknik Engeller Faslı altında münhasıran beşeri tıbbi ilaç sektöründe BK ile Türkiye arasında 

tesis edilebilecek işbirliği mekanizmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmak üzere çevrimiçi 

olarak Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sn. Veysel Parlak başkanlığında 

sektör temsilcileri, Kurumumuz ve Ticaret Bakanlığı ilgili birimlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 

istişare toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 28 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Avrupa Ajansları ve 

Ortaklıklarına  yönelik çevrimiçi toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 3 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleşen Dünya Ticaret Örgütü TRIPS Konseyi'nin muafiyet 

önerisinin görüşüleceği 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacak toplantısı öncesi ülkemizin tutumunun 

gözden geçirilmesine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılım 

sağlanmıştır. 

 21-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek DSÖ Yerel Üretim Forumuna Kurumdan yönetici 

düzeyinde katılım sağlanmıştır. 

 29 Haziran 2021 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen İyi Düzenleyici Uygulamalar 

(Good Regulatory Practices) ve İyi Güven Uygulamaları (Good Reliance Practices) konularında 

yayımladıkları dokümanlar hakkında bilgi verilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 AB tıbbi cihaz mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, Ticaret Bakanlığı ve ilgili Kurumlar arasında 

gerçekleşen çevrimiçi toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na bildirilmesi amacıyla Kurumumuz görev alanına 

giren konularda Düzenlenmemiş Alan kapsamında alınan önlemler hakkında Kurumumuz görüşü ilgili 
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teknik daireler ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderilen AB Resmi Gazetesinde 

yayımlandığı bildirilen Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinden Kurumumuz 

görev alanı ile ilgili olanlar belirlenerek ilgili Daire Başkanlıklarına iletilmiştir. 

 37. Dönem Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi ile ilgili Kurumumuz koordinasyonu yürütülerek 

gerekli yazışmalar yapılmış ve hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 AB  ajanslarıyla  çeşitli  düzeylerde  dayanışma  ve  ortaklıkların  tesisi  ve geliştirilmesi ve bunun yanı 

sıra 2021-2027  dönemi  itibarıyla  Ufuk  Avrupa  Programı kapsamında Avrupa ortaklıklarının 

oluşturulduğunu bildiren Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya ilişkin bu 

ajanslar ve ortaklıklardan Kurumumuz görev alanına girenler belirlenerek Bilgi Notu hazırlanmış ve  söz  

konusu  ortaklıklara  ve  ajanslara  dair  üyelik  veya  diğer  iş  birliği alanlarına  ilişkin  

değerlendirmelerimiz  ile  hâlihazırda  ajanslarla  beraber  yürütülen  iş birliklerine  ilişkin bilgiler 

iletilmiştir. 

 AB Liderler Zirvesi öncesinde, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde ilerleme sağlanabilmesini 

teminen AB tarafından ticari sorun olarak tespit edilen ülkemiz mevzuat ve uygulamalarını içeren 

listede yer alan Kurumumuz görev alanına giren konulardaki gelişmelere ilişkin ilgili dairelerle 

koordineli bilgi verilmiştir.   

 İlaç ve aşılar konusunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Düzenleyici Sistemleri Güçlendirme Ulusal  

Düzenleyici  Otorite Öz Kıyaslama çalışmaları kapsamında Kurumumuz ile DSÖ arasında ve Kurum içi 

koordinasyon çalışmaları devam etmiştir. 

 Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Avrupa Birliği’nin başlattığı ilaç davasına ilişkin gerçekleştirilen 

toplantılara ve Panel oturumlarına katılım sağlanmış ve gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 

 Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan, her yıl düzenli olarak aday ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılım 

yolunda kaydettikleri gelişmeleri değerlendiren İlerleme Raporlarının 2021 yılı için  (“2021 Yılı İlerleme 

Raporu Ülke Katkısı”) katkı niteliği taşıyabileceği düşünülen gelişmeler koordinasyon ile belirlenerek 

iletilmiştir. 

 Teknik mevzuat ve standartlara ilişkin olarak Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında bilgi alışverişini 

sağlamayı amaçlayan “Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine 

Dair Yönetmelik” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü tarafından Kurumumuza ulaşan AB üyesi ülkelerin düzenlenmemiş alandaki 81 adet 

mevzuat taslağı incelenmiş ve görev alanımıza girenler ilgili daire başkanlıklarına iletilmiştir.  

 Kurum içi on bir taslak mevzuat, kurum dışı yedi taslak mevzuat ve değerlendirilerek görüş verilmiştir.  

 Kurumumuz görev alanına giren 1 adet Yönetmelik, 1 adet belge Türkçeden İngilizceye çevrilmiştir. 1 

Tüzük, 1 kılavuz ve 12 belge İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.  

 Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi (TKKK) çalışmaları Teknik Komite toplantılarının 

takibi için çalışmalar yürütülmüştür. 
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 “Birleşmiş Milletler Dijital ve Sürdürülebilir Ticaretin Kolaylaştırılması  Küresel  Anketi  - 2021 Yılı”na 

görüş düzenlenmiştir. 

 EDQM nezdinde Kurumumuz adına delege belirlenmesi için gerekli iş/ işlemler yürütülmüştür. 

 OECD İlaç ve Tıbbi Cihazlar Uzman Grubu toplantısına ilgili Dairelerden katılım için gerekli işlemler 

yürütülmüştür. 

 PIC/s üyesi olan Brezilya Anvisa ile işbirliği geliştirilmesine ilişkin olarak Anvisa ile Swissmedic arasındaki 

proje üzerine bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Ticaret Bakanlığı’ndan alınan OECD elektronik piyasalarda tüketicinin korunmasına ilişkin anket 

çalışması tercüme edilerek “kozmetik” ile ilgili Dairelere iletilmiş; anket cevabı Ticaret Bakanlığına 

gönderilmiştir. 

 OECD Sağlık ve Ticaret Komiteleri tarafından yürütülmesi planlanan “Improving the reliability of supply 

of essential medicines and medical devices” başlıklı işbirliği projesi dokümanı Türkçe’ye çevrilerek 

Makama iletilmiştir. 

 Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Tıbbi Malzemeler Pazarlama Genel Şirketi'nin(Kimadia), 

"www.kimadia.iq" internet sitesinde ilaç ithalatına dair yapmış olduğu duyuru araştırılarak sektöre 

iletilmiştir. 

 Türkiye-Almanya II. Dönem JETCO toplantısına Kurumumuz katkıları Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiştir. 

 “DSÖ Üçüncü Adil Fiyatlandırma Forumu”na Kurumumuzdan katılım sağlanmıştır. 

 Türkiye ile KKTC arasında 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Ortak Komite Toplantısı 

kapsamında imzalanan  "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol"  ekindeki Eylem Planında 

sağlık başlığı altında Kurumumuz görev alanı dahilindeki gelişmeler ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığına 

görüş bildirilmiştir. 

 Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu  (KEK)   9.  Dönem Toplantısı Protokolü ekindeki Eylem 

Planı’nın 66. maddesinde ve aynı zamanda TEKİZ platformunda yer alan Kurumumuzun sorumlu 

kuruluş olarak bildirildiği “Kırgız Cumhuriyeti’nde ilaç ve tıbbi cihazlar veri bankasının gerçekleştirme 

süreçlerine ilişkin tecrübe paylaşımı yapılması”  konulu eylem maddesinin tamamlandığı hakkında bilgi 

notu düzenlenerek Ticaret Bakanlığına iletilmiştir. 

 Lübnan Sağlık Bakanı ve beraberindeki heyetin Kurumuzu ziyareti planlanmış, organize edilmiş ve 

Kurumumuz faaliyetleri, İTS, ÜTS tanıtılmış, sektörle buluşmaları sağlanmıştır. 

  “İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin İlaç İdari Otoriteleri 2. Toplantısı”nın 2022 yılında Kurumumuz 

koordinasyonunda Türkiye’de düzenlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Sağlık Programı 

Taslak Çalışma Grubu Raporuna Kurumumuz katkıları eklenmiştir. 

 (AB) 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nün uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların pratik çözüm 

uygulamaları hakkında ulusal uygulamalara yol göstermesi amacıyla 2020 yılında yapılan TAIEX (Teknik 
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Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması) başvurusu 2021 yılında neticelenmiş ve 03.02.2021 tarihinde 

TAIEX toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 789 adet Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası başvurusu yapılmış olup bu kapsamda yaklaşık 16.709 adet 

kozmetik ürün değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, 630 adet başvuru sertifika ile 

sonuçlanmış olup 785 adet Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası düzenlenmiştir. 

 Kozmetik klinik araştırmaları kapsamında yapılan 39 başvurunun 13 adedi onaylanmış, 21 adedine 

eksiklik yazılmıştır. Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu kapsamında 5 adet başvuru yapılmış olup 

3 başvuruya eksiklik ve 2 başvuruya uygunluk verilmiştir. 

 Firmalara tek elden, daha hızlı, etkili ve kaliteli geri dönüşler yapabilmesi, soruların ve cevapların kayıt 

altına alındığı soru-cevap bilgi bankasının kurulması, yıl içerisinde sektörün karşılaştığı genel sorunların 

değerlendirilebilmesi ve bu sorunlara yönelik etkin çözüm üretilebilmesi adına 

kozmetik.soru@titck.gov.tr ve biyosidal.soru@titck.gov.tr e-posta adresleri üzerinden gelen tüm 

sorular cevaplanmıştır.  

 Avrupa Birliği Mevzuatındaki son yeniliklerin uyumlaştırılması amacıyla; Avrupa Komisyonu’nun 

1221/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2017/237, 2017/238, 20171224, 2017/1410, 

2017/1413, 2017/2228, 2018/885, 2018/978, 2018/1847, 2019/680, 2019/681, 2019/698, 2019/831, 

2019/1257, 2019/1857, 2019/1858, 2019/1966, 2020/1682, 2020/1683, 2020/1684 sayılı Komisyon 

düzenlemeleri Kozmetik Yönetmeliğinde değişiklik olarak Kozmetik Ürün bileşenleri Tebliğ’i şeklinde 

hazırlanıp Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne Sağlık 

Bakanımızın imzası ile gönderilmiştir. 1223/2009 (AT) Kozmetik Tüzüğü ile tam uyumlu olarak 

hazırlanmış “Kozmetik Ürünler Yönetmeliği” Türkçe ve İngilizce metinler ve 1223/2009 AB Kozmetik 

Tüzüğü ile Karşılaştırma Tablosu hazırlanmış ve AB komisyonuna ve Dünya Ticaret Örgütüne iletilmek 

üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

 748 adet Kozmetik Firmasının kayıt işlemi tamamlanmıştır. 

 40.775 adet kozmetik ürün bildirim başvurusu yapılmış, 38.518 adet başvuru incelenmiş, 600 adet 

başvuru uygun bulunmadığı için reddedilmiştir. Bu kapsamda 62.219 adet ürün bildiriminden 59.538 

adet ürün bildiriminin incelemesi tamamlanmış; 330 adet ürün kozmetik olmadığı gerekçesi ile 

reddedilmiş, 5.099 adet ürüne ambalaj bilgisi ve ürün iddiaları kapsamında eksiklik nedeniyle dönüş 

yapılmıştır. 

 İnsan Vücuduna Doğrudan Temas Eden Biyosidal Ürünlere ilişkin 1.465 adet başvuru yapılmıştır. 1.442 

adet resmi cevap yazısı yazılmıştır. 

 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden devir alınan başvurular kapsamında 13 adet ruhsatın güncelleme 

işlemi yapılmış ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında doğrudan Kurumumuza yapılan başvuru 

ile 114 adet Biyosidal Ürün Ruhsatı düzenlenmiştir. 

 43 adet Biyosidal Ürün İhracat Sertifikası başvurusu yapılmış olup 41 adet sertifika düzenlenmiştir. 

 Sektörel memnuniyetin sağlanması, başvuru süreçlerinin etkin ve hızlı olması, başvuru dokümanlarının 

mailto:kozmetik.soru@titck.gov.tr
mailto:biyosidal.soru@titck.gov.tr
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fiziki olarak talep edilmemesi ve ürün takibinin yapılabilmesi adına görev sorumluluğumuza dahil edilen 

biyosidal ürünler için ÜTS Modül çalışmalarına başlanmış olup 28.06.2021 tarihi itibari ile gerçek 

ortama yansıtılmıştır. Başvurular ÜTS üzerinden alınmaya başlayacaktır. 

 26-28 Mart 2021 tarihlerinde Kimyagerler Derneği tarafından düzenlenen “11. Uluslararası Kozmetik 

Kongresi” ne Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı olarak katılım sağlanmıştır. Sektöre, “İnsan Vücuduna 

Doğrudan Temas Eden Biyosidal Ürünlere (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)  ve Kozmetik Ürünlere Yönelik 

Bilimsel Eğitim” gerçekleştirilmiştir. 

 07 Haziran 2021 tarihinde Kurumumuz ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi 

planlanan ve IPA III döneminde başvurusu yapılacak olan "528/2012/EC sayılı Biyosidal Ürünlere İlişkin 

AB Tüzüğünün Uyumlaştırılması Projesi" için düzenlenen “TURKEY-ECHA IPA Bilateral Meeting” online 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Biyosidal ürünlere yönelik olarak 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde “Competent Authorities Meeting on 1-

2 June 2021” online toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 (AB) 722/2012 sayılı Tüzüğe paralel olarak hazırlanan Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen 

Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır.(Resmî Gazete Tarihi: 14.01.2021 

Resmî Gazete Sayısı: 31364) 

 EUDAMED sistemindeki verilerin aktarımı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik İdari Anlaşma 

Kurumumuz ve AB Komisyonu tarafından imzalanmıştır. 

 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü’ne (MDR) paralel hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağının 

uyumuna dair GBOK Beyan metni imzalanmıştır. 

 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü’ne (MDR) paralel hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 26/05/2021 

tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 02/06/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 (AB) 746/2017 sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazları Tüzüğü’ne (IVDR) paralel olarak hazırlanan İn Vitro Tanı 

Tıbbi Cihazları Yönetmeliği 02/06/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır. İlgili Yönetmelik tam olarak 26/05/2022 tarihinden itibaren uygulamaya geçecektir.   

 (AB) 2017/745 ve (AB) 2017/746 sayılı Tüzükler kapsamında Tıbbi Cihaz Koordinasyon Grubu (MDCG) 

tarafından yayımlanan veya revize edilen rehber dokümanlar takip edilmekte olup bu kapsamda 18 

adet dokümanın çevirisi yapılmış ve kurum web sayfasında yayımlanmıştır ( toplam 50 adet doküman 

yayımlanmıştır )  

 AB’nin Yeni Tıbbi Cihaz Mevzuatına uyum çalışmalarımız kapsamında Ticaret Bakanlığının 

koordinasyonunda AB Komisyonu ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

 EUDAMED sistemindeki verilerin aktarımı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik İdari Anlaşma 

Metninin hazırlık aşamasında Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda başta KVKK olmak üzere ilgili 

kurum ve kuruluşların katılımında gerçekleşen toplantılara katılım sağlanmış gerekli hazırlık çalışmaları 

yapılmış konu ile ilgili yazışmalar ve bilgi notları hazırlanmıştır.  
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 30.06.2021 tarihinde “2021 yılı I. Onaylanmış Kuruluşlar Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. 

 AB Komisyonu tarafından MDCG-NBO Çalışma Grubu kapsamında düzenlenen 9 adet telekonferans 

toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 08.04.2021 tarihinde “UDDER Olağan Genel Kurul Toplantısına” katılım sağlanmıştır. 

 25-26.05.2021 tarihinde Adviqual tarafından düzenlenen “2017/745/EU MDR Kapsamında Tıbbi 

Cihazların Klinik Değerlendirmesi Eğitimi”ne katılım sağlanmıştır. 

 26-27.05.2021 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Ürün Güvenliği Sempozyumuna” katılım 

sağlanmıştır. 

 25.02.2021 tarihinde UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. A.Ş.’ye 

yönelik habersiz denetim gerçekleştirilmiştir. 

 23.03.2021 tarihinde KIWA Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik habersiz denetim 

gerçekleştirilmiştir. 

 22.03.2021 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü’ne yönelik habersiz denetim gerçekleştirilmiştir. 

 Onaylanmış kuruluşların Sınıf III ilaçlı tıbbi cihazların belgelendirilmesi kapsamında yaptıkları bilimsel 

görüş başvurularına ilişkin olarak; 2021 yılının ilk 6 ayında 32 adet başvuru dosyası sonuçlandırılmıştır 

( 6 red, 26 onay).   

 Yerli onaylanmış kuruluşların 1.077 adet, yeni düzenlenmiş, revize edilmiş, askıya alınmış, askıdan 

indirilmiş, iptal edilmiş, reddedilmiş belge bildirimleri incelenip kayıt altına alınmıştır. Kayıt bildirimleri 

ilgili daire başkanlıklarına iletilmiştir.  

 Yabancı onaylanmış kuruluşların 478 adet, askıya alınmış, askıdan indirilmiş, iptal edilmiş, reddedilmiş 

ve sahte belge bildirimleri incelenip kayıt altına alınmıştır. Kayıt bildirimleri ilgili daire başkanlıklarına 

iletilmiştir. 

 Yerli onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan 79 adet personel bildirimleri incelenip kayıt altına 

alınmıştır. 

 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve 

Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik için revizyon çalışmalarına devam edilmiştir. 

 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik revizyon taslağı iç ve dış görüşe 

gönderilerek görüş değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 

 “Tıbbi Cihazların Satış Sonrası Hizmetlerine Dair Yönetmelik” ve “Tıbbi Cihazlarda Garanti Belgesi 

Yönetmeliği” ve “Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kabul, Kalite 

Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik” taslağı çalışmalarına devam edilmiştir. 

 Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kabul, Kalite Uygunluk ve Kalite 

Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik”  taslağı çalışmaları tamamlanarak iç ve dış görüşe gönderildi. 

Söz konusu taslağın iç ve dış görüş değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 

 Sağlık hizmet sunucularındaki satış sonrası bakım-onarım işlemine tabi tıbbi cihazların teknik servis 

sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin Bakanlığımızın veri tabanında kaydının bulunmasına yönelik 
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2020/6 sayılı Genelge kapsamında Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin 

Kaydına İlişkin 2020/6 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz güncellenerek 

26.05.2021 tarihinde Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır. 

 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında tıbbi cihazlara yönelik 

yapılacak test, kontrol ve kalibrasyon faaliyetlerinin standardize edilmesi ile bu faaliyetlerde kullanılan 

referans donanımların uygunluğunun belirlenmesi adına Makam Onayı alınarak Bilimsel Danışma 

Komisyonu’ na üye eklenmiştir. 

 16-17-18 Mart 2021 tarihlerinde Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yetki almak isteyen bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna yerinde inceleme faaliyeti 

gerçekleştirilmiştir. 

 ÜTS üzerinden Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2020/6 

Sayılı Genelge kapsamında 249 adet teknik servis başvurusu incelenerek 111 adet başvuru 

onaylanmıştır. 

 ÜTS üzerinden Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2020/6 

Sayılı Genelge kapsamında 640 adet teknik servis personel ekleme başvurusu incelenerek 480 adet 

başvuru onaylanmıştır. 

 ÜTS üzerinden başvuru yapan ve Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik 

kapsamında görev yapacak olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ait üç başvuru dosyasının 

incelemesi devam etmektedir. 

 Uygunluk değerlendirme kuruluşlarında görev yapacak sorumlu müdür ve diğer uzman personele 

yönelik eğitim merkezleri için esas alınacak eğitim tavan fiyatları belirlenerek yayımlanmıştır. 

 “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” bilgilendirme, 

tanıtım, reklam  ve internetten satış ile ilgili hükümler eklenmek suretiyle güncellenmiştir. 

 655 adet Bilimsel toplantı ve eğitsel faaliyet başvurusu değerlendirilmiştir. 

 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında 

Yönetmeliği hizmet gereği oluşan ihtiyaçlar nazara alınarak hazırlanan “Optisyenlik Müesseseleri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 03/06/2021 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

 İlgili eğitimleri tamamlayan 2.129 Sorumlu müdür, 2.956 satış tanıtım elemanı ile 1.144 klinik destek 

elemanı yeterlilik belgeleri verilmiştir.  

 100 adet tıbbi cihaz klinik araştırma başvurusu değerlendirilmiştir. Bu başvurulardan 42 adet başvuruya 

onay verilmiş, 17 başvuru kapsam dışı olarak değerlendirilmiş ve 41 adet başvuruda eksiklikler tespit 

edilerek başvuru sahibine geribildirim yapılmıştır. 

 Tıbbi cihaz klinik araştırmaları ile ilgili online olarak düzenlenen 3 adet eğitime, eğitimci olarak katılım 

sağlanmıştır. 

 Sınır ürünlerle ilgili olarak 95 tekil başvuru değerlendirilmiş olup değerlendirme sonucu gelen 225 
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başvuru dosyası hakkında gerekli iş ve işlemler yürütülmüştür. 

  AB (Avrupa Birliği) Komisyonunca düzenlenen; Sınır Ürünler, Klinik Araştırma ve Değerlendirme, Ek XVI 

Kapsamındaki Ürünler ve Yeni Teknolojiler Çalışma Grubu toplantılarına online katılım sağlanmıştır. 

 Helsinki Prosedürü kapsamında 5 adet başvuru hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

 01.01.2021 ve 01.07.2021 tarihleri arasında Ürün Takip Sistemi(ÜTS)’nde 56.118 ürün, 17.110 belge ve 

508 serbest satış sertifikası başvurusu incelenerek sonlandırılmıştır. Aynı tarihler arasında 6.819 firma 

ve kullanıcı talebi cevaplandırılmıştır.  

 01.01.2021 ve 01.07.2021 tarihleri arasında Ürün Takip Sistemi’nde 22 firma kayıt işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  

 ÜTS’de kayıtlı ve süresi dolan belgeler için toplam 910 süre uzatım işlemi taahhütnamesi 

sonuçlandırılmıştır. 

 MDR çalışmaları kapsamında inceleyici personele MDR kayıt süreçleri ile ilgili 4 çevrimiçi eğitim 

verilmiştir.   

 Ürün Takip Sistemi’ndeki (ÜTS) hataların giderilmesi ve geliştirmelerin yapılması sonucu 6 adet ana 

sürüm alınmıştır. 

 ÜTS’de MDR ekranları hazırlanmıştır. MDD-MDR geçiş senaryoları sisteme yansıtılmıştır. 

 TİTUBB’dan optik tekil ürünlerin ÜTS’ye aktarımı için alt yapı hazırlanmıştır. 

 ÜTS’de Tıbbi Hizmet Sağlayıcı ekranları açılmıştır. 

 23 Şubat 2021 ve 28 Haziran 2021 tarihlerinde COVİD-19 salgını nedeniyle Telekonferans yoluyla 

EUDAMED2 Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 30 Nisan 2021 tarihinde COVID-19 salgını nedeniyle Telekonferans yoluyla Adlandırma Çalışma Grubu 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 04 Mayıs 2021 tarihinde COVID-19 salgını nedeniyle Telekonferans yoluyla UDI Çalışma Grubu 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Koordinasyon ve Bilgilendirme Birimince 16.964 adet ihracat başvurusuna ön izin verilmiştir. 105 adet 

tebliğ kapsam dışı yazısı verilmiştir. 

 “Tıbbi Cihaz Kanun Taslağı” çalışması başlatılarak Kanunda yer alması gereken konuların belirlenmesi 

için iç ve dış paydaşlardan görüş alınmıştır. 

 Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile hazırlık çalışmaları yürütülen 5.1 

milyar Avro bütçeli “AB Sağlık Programı (EU4Health)” kapsamında  “Uluslararası Veri Tabanı Olan 

EUDAMED’e Türkçe Tool  Eklenmesi” konulu proje önerisi iletilmiştir. Söz konusu proje çalışması ile 

ilgili çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanmakta ve ortak çalışmalar yürütülmektedir. 

 “Seferberlik ve Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS)” kapsamında tıbbi cihaz listeleri hazırlanmış ve 

belirlenen tıbbi cihazların sisteme girilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapılmıştır. 

Bu kapsamda SEKAPS sistemi ile ÜTS arasında enterasyon sağlanması kararı alınmış olup entegrasyon 

için gerekli koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir. 



31 
 

 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanımız 

tarafından onaylanan “Beşeri ve Tıbbi Ürünler ve Tıbbi Cihazlar Açısından Ülkemizdeki Sağlık 

Endüstrisinin Değerlendirilmesi” raporu tıbbi cihaz daireleri adına koordine edilmiş ve raporda yer alan 

öneriler kapsamında çalışmalar yürütülerek tıbbi cihaz daireleri adına cevap hazırlanmıştır. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Girişimci Bilgi Sistemi ile Kurumuzda yürütülen Ürün 

Takip Sistemi entegrasyonu kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde toplantı yapılarak entegrasyon 

konusunda sistemler ile ilgili inceleme yapılması kararı alınmıştır. 

 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı raporunda yer alan  “Kamu sağlığı, ürüne erişim 

ve sağlık harcamaları gibi kriterler gözetilmek suretiyle patent koruması kazanan tıbbi cihazlardan veya 

beşeri tıbbi ürünlerden (moleküllerinden) ikincil buluş patenti için çalışmaya değer olanlarını 

değerlendirerek Ar-Ge merkezlerine sahip yerli firmaların çalışmalarının yönlendirilmesi 

sağlanmalıdır.” önerisi kapsamında Türk Patent Kurumu, SGK ve Kurumumuzun da yer aldığı çalışma 

grubu oluşturulmuş 12 Mart ve 19 Mart 2021 tarihlerinde toplantılar yapılmış olup gerekli iş ve işlemler 

yürütülmektedir. 

 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı raporunda yer alan öneri doğrultusunda Kurum 

Başkanımızın talimatıyla “Hayati öneme sahip tıbbi cihaz listesinin belirlenmesi” çalışması 

başlatılmıştır.  

 Tıbbi Cihaz alanında torba kanuna eklenmek üzere hazırlanan kanun teklif metni hazırlık çalışması 

koordine edilerek metnin son hali Hukuk Müşavirliğine iletilmiştir. 

 Tüm tıbbi cihaz dairelerinde çalışan personeli kapsayan eğitim planı oluşturulmuş olup 

Cumhurbaşkanlığı Eğitim Kapısı üzerinden eğitimler her hafta düzenli olarak koordine edilerek tüm 

personelin katılım sağlaması için bilgilendirme ve takip yapılmaktadır.  

 Yurtdışında bulunan beşeri tıbbi ürün üretim tesislerinin GMP denetimleri kapsamında; pandemi 

şartları nedeniyle tesislerin uzaktan denetimi ve dosya üzerinden denetimi ile ayrıca, daha önceden 

yerinde denetimi yapılmış yurtdışında bulunan üretim tesislerinde risk bazlı denetim (yenileme) ve 

dosya üzerinden denetim (muafiyet) suretiyle, 744 ürünün değerlendirmeleri yapılmıştır.  

 Yurtiçi GMP denetimleri kapsamında, 11 âdet tesis açılış denetimi ve 21 âdeti ek faaliyet denetimi,  

eksiklik takibi ve inceleme (özel) denetimi olmak üzere toplam 34 beşeri tıbbi ürün üretim yerinin 

denetimi yapılmıştır.  

 İyi Klinik Uygulamaları (GCP) denetimleri kapsamında, 1 adet Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik (BY/BE) 

Çalışma Merkezi ve 6 adet Faz 1 klinik araştırma merkezinin GCP denetimi gerçekleştirilmiştir.  

 İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GPvP) denetimleri kapsamında, bir sözleşmeli farmakovijilans hizmeti 

veren kuruluşun, sistem denetimi yapılmıştır.  

 Beşeri Tıbbi Ürün İmalathaneleri Risk Değerlendirme Kurulu (BİRDEK) nun, iki toplantısında, toplantı 

öncesi dosya üzerinden inceleme yapılması suretiyle kurul kararlarında görev yapılmıştır.  

 2021 yılı ilk aylık döneminde; müfettişler tarafından yapılan tüm denetimler ve değerlendirmeler 
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neticesinde; Yurtdışında bulunan tesisler ile ilgili olarak 297 adet görüş raporu ve 10 adet yurtdışı 

denetim raporu hazırlanmıştır. Yurtiçinde bulunan tesisler ile ilgili olarak, 176 adet görüş raporu ve 60 

adet yurtiçi denetim raporu hazırlanmıştır. 

 2021 yılı ilk altı ayında müfettişlere verilen 16 adet inceleme-soruşturma işinden; 8 adet inceleme 

tamamlanmış, konu hakkında 4 adet inceleme raporu, 1 adet disiplin soruşturma raporu ve 2 adet suç 

duyurusu raporu düzenlenmiş olup, 3 adet müfettiş değerlendirme yazısı yazılmış ve sonuçlanmıştır. 

Halen, 8  adet inceleme devam etmektedir. Ayrıca, bilimsel toplantı ve tanıtım denetimi kapsamında, 

1 adet  inceleme tamamlanmıştır. 

 Yurt Dışı Tesis Denetimleri Başvuru ve Takip Birimi’ne ulaşan yurt dışında bulunan Türkiye’ye ithalatı 

yapılması planlanan beşeri tıbbi ürünlerin üretildiği tesisler için 2021 yılı ilk 6 ayında; 27 yerinde 

denetim başvurusu, 149 risk bazlı denetim (yenileme) başvurusu, 157 dosya üzerinden denetim 

(muafiyet) başvurusuna yönelik iş ve işlemler yürütülmüştür. Bu kapsamda, ayrıca daha önce 

Kurumumuzca yurt dışında bulunan tesislerde yapılan denetimlere yönelik Yurt Dışı Tesis Denetimleri 

Başvuru ve Takip Birimince 237 dosya üzerinden ve risk bazlı denetim iş emri yazılarak iş ve işlemler 

yürütülmüştür. 

 Kurumumuz müfettişlerince yurt dışında bulunan Türkiye’ye ithalatı yapılması planlanan beşeri tıbbi 

ürünlerin üretildiği tesisler için yapılan; dosya üzerinden denetimler sonucunda GMP uygunluğu 

bulunan tesisler için Yurt Dışı Tesis Denetimleri Başvuru ve Takip Birimince ürün bazlı olarak 216 ürüne 

136 GMP sertifikası, pandemi sürecinde alınan ek önlemler kapsamında dosya üzerinden yapılan 

denetimler sonucunda GMP uygunluğu bulunan tesisler için ürün bazlı olarak 77 ürüne 48 GMP 

sertifikası, risk bazlı denetimler sonucunda ürün bazlı olarak 451 ürüne 281 GMP sertifikası 

düzenlenmiş olup toplamda 2021 yılı ilk 6 ayında 744 ürüne 465 GMP sertifikası düzenlenmiştir. 

 2020 yılı Mart ayı itibariyle; 13.03.2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu 

Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni konulu 12.03.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi kapsamında; COVID-19 Pandemisi nedeniyle, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi 

bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi 

sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulmuştur. Kurumumuzca yurt dışı tesislerde yürütülen yerinde 

GMP denetimleri durdurulmuş olup pandemiden kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle beşeri tıbbi ürünlerin 

üretim ve tedarik süreçleri ile ilgili yaşanabilecek aksaklıkların azaltılması, ürünlerin piyasaya arzının 

devamlılığı ile vatandaşların tedavileri için gerekli olan beşeri tıbbi ürünlere erişiminin sürekliliğinin 

sağlanması amacıyla bu süreçte bir takım ek önlemler alınmıştır. 10.06.2020 tarihli ve E.1466 sayılı 

Pandemi Sürecinde Yurt Dışı GMP Denetimi ve Sertifikasyon Süreci Hakkında Ek Tedbirler konulu 

Makam Oluru alınarak 12.06.2020 tarihinde tüm paydaşlara duyurulmuştur. Bununla birlikte; Dünyada 

ve ülkemizde Pandemi şartlarının hala devam etmesi, alınan tedbirler ile uygulanan kısıtlamaların 

süregelmesi nedeniyle bahsi geçen Makam Olurunda Kurumumuz Başkanlık Makamı’nın 03.02.2021 

tarihli ve E-24931227-000-3663 sayılı Olurları gereği gerekli güncellemeler yapılmış ve 03.02.2021 
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tarihinde tüm paydaşlara duyurulmuştur. Bu duyurunun 3. maddesi kapsamında Öncelik 

Değerlendirme Kurulu kararıyla yüksek öncelik kararı alınmış ürünlerin PIC/S üyesi bir otorite 

tarafından denetlenmiş olması şartıyla; 2021 yılı ilk 6 ay içerisinde 53 tesisin dosya üzerinden denetimi 

ile ilgili iş ve işlemler yürütülmüştür. Bu denetimlerde 94 ürün denetim kapsamına alınarak GMP 

uygunluğu olanlar için GMP sertifikaları düzenlenmiştir. 

 Yurt içi GMP denetimleri kapsamında; 11 adet açılış, 21 adet ek faaliyet, 1 eksiklik takip ve 1 inceleme 

denetimi olmak üzere 26 adet beşeri tıbbi ürün üretim tesisi denetimi gerçekleştirilmiştir. 

 2021 Ocak- Haziran döneminde Beşeri Tıbbi Ürün İmalathaneleri Risk Değerlendirme Kurulu (BİRDEK) 

2 defa toplanmış olup bu kurullarda toplam 31 karar alınmıştır. 

 5 adet beşeri tıbbi ürün üretim tesisi, 1 adet medikal gaz tesisi, 2 adet sekonder ambalajlama 

yerinin başvurusu onaylanmış ve bu tesislere üretim yeri izin belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca 8 beşeri 

tıbbi ürün ithalatçısı firmaya seri serbest bırakma yeri izin belgesi düzenlenmiştir. 

 Beşeri tıbbi ürün üretim tesisleri için toplam 43 mesul müdürlük belgesi düzenlenmiştir. 

 Yurt içinde faaliyet gösteren tesislere 171 adet GMP sertifikası düzenlenmiştir. Bununla birlikte söz 

konusu salgın sebebiyle süresi dolan yurt içi tesis sertifikalarının geçerlilik süresi bitiş tarihi itibariyle 

31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 İlaç piyasa kontrol faaliyetleri kapsamında 2021 ilk 6 aylık dönemde; kalite hatası olduğundan şüphe 

edilen, hatalı bulunan ya da kullanılmasında sakınca görülen; 17 adet ürüne 1. Sınıf A seviyesinde, 7 

adet ürüne 1. Sınıf B seviyesinde, 2 adet ürüne 2. Sınıf B seviyesinde, 3 adet ürüne 3. Sınıf B seviyesinde, 

5 adet ürüne geri çekme işlemi uygulanmıştır.  

 2021 yılının ilk 6 ayında ülkemizde faaliyet gösteren ecza depolarında 33 açılış, 12 nakil, 1 tadilat 

denetimi ve bu denetimlere ilişkin 5 kontrol denetimi olmak üzere toplamda 51 adet denetim faaliyeti 

gerçekleştirilmiştir.  

 34 adet Ecza Deposu Ruhsatnamesi ve 80 adet Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenmiştir. 

Ayrıca 11 adet ecza deposu ruhsatnamesi ile 13 adet ecza deposu mesul müdürlük belgesi’ne meşruhat 

verilmiştir. Başvuru yapan ecza depolarına 16 adet “ecza deposu teftiş defteri”nin dağıtımı 

sağlanmıştır.  

 2021 yılının ilk 6 aylık faaliyetleri kapsamında; internetten ilaç satışı yapıldığı tespit edilen 1.054 

internet sitesi hakkında erişim engelleme kararı alınarak Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletilmiş, 598 

internet sitesi hakkında adli işlem tesisi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda 

bulunulmuştur.  

 Dünya Sağlık Örgütünün organize ettiği “Drug Alert System” adlı organizasyon tarafından gönderilen 

uyarılarla ilgili olarak gerekli işlemler yürütülmüştür. Avrupa İlaç Kalitesi Direktörlüğü tarafından 

oluşturulan (EDQM) “Sahte Tıbbi Ürünler ve Halk Sağlığını Tehdit Eden Benzer Suçlarla Mücadele 

Münhasır Temas Noktaları” (SPOCs) ağı dâhilinde tarafımıza ulaşan bilgiler değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda toplam 125 adet bildirim değerlendirilmiştir.  
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 Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmalarının yürütüldüğü merkezlere yönelik olarak 1 adet İyi 

Klinik Uygulamaları denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimi gerçekleştirilen BY/BE merkezlerine 2 adet 

biyoyararlanım/biyoeşdeğerlilik çalışma merkezi uygunluk belgesi düzenlenmiştir.  

 Faz 1 klinik araştırma merkezlerine yönelik olarak 6 adet denetim gerçekleştirilmiş ve 4 adet faz 1 klinik 

araştırma merkezi uygunluk belgesi düzenlenmiştir.  

 1 sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşunun (SFHK) sistem denetimi gerçekleştirilmiştir. 1 SFHK 

için izin belgesi düzenlenmiştir. 

 Korona Virüs (COVID-19) Pandemisi çerçevesinde; 2020 yılında 81 İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber 

Türkiye çapında tıbbi/cerrahi maskelere genel tarama denetimi başlatılmıştır. 81 İl Sağlık Müdürlüğü 

sınırları içerisinde tıbbi cihaz olduğu tespit edilen maske ürünlerinden numune alınarak Kurumumuz 

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir. Analiz işlemlerinin 

sonuçlanmasına müteakip analiz sonucu standart gereklerini karşılamayan ürünlere yönelik idari 

yaptırım ve para cezaları uygulanmaya başlanmış olup, bu süreç halen devam etmektedir.  

 Diğer taraftan COVID-19 Pandemisi haricinde, yapılan risk değerlendirmesi sonucu,  yıllık denetim planı 

kapsamında 2021 yılı için Anestezi ve Solunum Devreleri ürün grubu rutin denetim programına alınarak 

piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri başlatılmıştır.  

 Bu kapsamda, 2021 yılının ilk 6 ayında 1.423 adet tıbbi cihaz denetlenmiştir. Bu ürünlerden 113 

adedinin güvensiz 59 adedinin ise uygunsuz ürün olduğu tespit edilmiş,  toplam 5.952.948 TL idari para 

cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır. 

 Güvensiz ürünlere ilişkin olarak elde edilen verilerle ilgili riskli ürünlerin adı, üreticisi, menşei, seri/lot 

numarası, güvensizlik gerekçesi ve uygulanan yaptırım gibi bilgiler kamuoyunu bilgilendirmek, risk 

altındaki kişileri uyarmak amacıyla Kurumumuz internet sitesinde duyurular bölümünde yayınlanmıştır. 

 Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi kapsamında; toplam 856 adet imalatçı olumsuz olay raporu, 104 adet sağlık 

kuruluşu olumsuz olay bildirimi ve 173 adet Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet raporu bildirimi, 84 adet 

Yetkili Otorite Rapor Bildirimi alınmıştır ve risk değerlendirme prosedürüne göre önceliklendirilerek 

incelenmesi yapılmıştır. 

 Tıbbi cihaz uyarı sistemi kapsamında sağlık kuruluşlarında etkin yürütülmesi adına tıbbi cihaz uyarı 

sorumluların belirlenmesinde mesleki kriterler dikkate alınarak belirlenmesi için 81 İl Sağlık 

Müdürlüğüne yazı gönderilmiştir 

 Tıbbi cihaz uyarı sistemi kapsamında üreticiler tarafından başlatılan gönüllü saha güvenliği düzeltici 

faaliyetlere ilişkin saha güvenlik bildirimleri, düzenli olarak Ürün Takip Sistemi Bilgi Bankası’nda 

yayımlanmaktadır. 

 23-24.02.2021İsviçre-Cenevrede Local Production of Quality and Safe Essential in vitro Diagnostics and 

WHO PQ, WHO EUL and ERPD Process training programında Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı 

Cihazlarının Kalite ve Güvenliği Eğitimine Telekonferans ile katılım sağlanmıştır.  

 25.02.2021 Belçika-Brüksel de EUDAMED Task Force programında AB Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasının 
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(EUDAMED) Piyasa Gözetimi ve Denetimi Modülünün oluşturulması toplantısına Telekonferans ile 

katılım sağlanmıştır.  

 16.03.2021, 19.03.2021Belçika-Brüksel de EUDAMED Task Force programında EDUMED' e Düzeltici ve 

Önleyici Faaliyetlerin Kaydedilmesi Prosedürünün oluşturulması toplantısına Telekonferans ile katılım 

sağlanmıştır 

 25.03.2021 Belçika-Brüksel de Market Surveillance Working Group da Virüsidal/Antimikrobiyal etkinlik 

iddiası bulunan Tıbbi Maskelerin değerlendirilmesi toplantısına Telekonferans ile katılım sağlanmıştır. 

 31.03.2021 Belçika-Brüksel de Market Surveillance Working Group da Steril Milano tarafından yapılan 

sterilizason işlemlerindeki uygunsuzluktan etkilenen ürünler toplantısına Telekonferans ile katılım 

sağlanmıştır. 

 19.04.2021 Belçika-Brüksel de EUDAMED Task Force programında EUDAMED Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Modülüne dair prosedürün tamamlanması toplantısına Telekonferans ile katılım 

sağlanmıştır. 

 19.01.2021 Belçika-Brüksel de EUDAMED Task Force programında MagSafe Teknolojisi life saving 

therapy inhibition by phones containing magnets  toplantısına Telekonferans ile katılım sağlanmıştır. 

 02.02.2021 Belçika-Brüksel de Post Market Surveillance Working Group da Bayer, kalıcı doğum kontrol 

cihazı Essure - (ES) (parçacıkların dökülmesi üzerine çalışma)  iPhone 12 serisi ve MagSafe teknolojisine 

sahip telefonlar, Mıknatıs İçeren Telefonlarla Hayat Kurtaran Terapinin Engellenmesi  Becton Dickinson 

and Company, Needles (Çin FDA iğneler için onayı geri çekti toplantısına Telekonferans ile katılım 

sağlanmıştır. 

  9.03.2021 Belçika-Brüksel de Post Market Surveillance Working Group da Steril Milano BD, sterilize 

cihazlar -sterilizasyon süreciyle ilgili tahrif edilmiş belgeler, Boston Scientific, Kalp Pilleri erken pil 

tükenmesi, BD, Şırıngalar ve İğneler - göz içi kullanım doğrulanmaması Boston Scientific, proksimal 

duyu halkasının distalindeki bir yerde elektrot gövdesi kırılma potansiyeli toplantısına Telekonferans 

ile katılım sağlanmıştır. 

 01-02.03.2021 Belçika-Brüksel de Post Market Surveillance Working Group da MIR Form,PSUR Taslak 

Kılavuz, MDR Kılavuz Rehber, Şeffaflık, IMDRF Kodlar güncelleme ve yeni iş başlığı trendler ve sinyaller, 

DSVG Transvaginal Mesh, Veri Kaynaklı Uyarı Sistemi toplantısına Videonferans ile katılım sağlanmıştır. 

 19.05.2021 Belçika-Brüksel Joint Inspection Group da MDR ve IVDR kapsamında gerçekleştirilecek 

ortak denetim eğitimine Videonferans ile katılım sağlanmıştır. 

 27.05.2021 Ankara Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi 

Alanlarında Kamuoyundaki Farkındalığın Artırılması Sempozyumunda MDR ve IVDR kapsamında 

yürütülecek PGD faaliyetleri ve İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri hakkında Videonferans ile katılım 

sağlanmıştır. 

 TÜYAP-EXPOMED Tıbbi Cihaz Fuarı 2-4 Haziran 2021’de katılım sağlanmıştır.  

 Piyasaya güvenli ve kaliteli kozmetik ürün arzına yönelik etkin piyasa gözetimi ve denetimlerinin 



36 
 

yürütülmesi ve üretim yerlerinin GMP denetimlerinin yaygınlaştırılması adına 2021 Yılı PGD Planı 

doğrultusunda kaş, kirpik ürünleri, cilt bakım ürünleri, yeni doğan, bebek ve çocuk ürünleri ve 

profesyonel kullanıma yönelik ürün gruplarına ve üretim yerlerine yönelik denetimler yürütülmüş olup 

2021 yılı ilk altı aylık dönemi (Ocak-Haziran) denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı 

ve güvensiz ürünler tespit edilmiştir. Bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha 

iş ve işlemleri) uygulanmıştır. Bu kapsamda toplam 144 denetim yapılmış olup toplam 361 kozmetik 

ürün denetlenmiştir. Denetimi yapılan 361 ürünün 101’inin uygun, 251’inin teknik düzenlemeye aykırı, 

9’unun ise güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Kozmetik denetimleri sonucunda güvensizlik, teknik 

düzenlemeye ve mevzuata aykırılık gerekçesiyle firmalara toplam 960.814 TL idari para cezası 

uygulanmıştır.  

 Kurumumuza ulaşan kozmetik ürünler ile ilgili 418 adet şikâyet sonucunda 61 çeşit ürüne ilişkin 

denetim başlatılmıştır. Ayrıca bu şikâyetlerden 80’ı kozmetovijilans bildirimi olarak değerlendirilmiş ve 

denetim başlatılmıştır. Ayrıca Sağlık Beyanı ile tanıtım ve satışı yapılan ürünler ile ilgili toplam 319 adet 

başvuru iletilmiş olup her biri için işlem tesis edilmiştir. 

 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi içerisinde 9 firma kozmetik üretim yerlerini sertifikalandırmak için 

başvuruda bulunmuştur. Bununla birlikte 1 adet kozmetik üretim yerine İyi Üretim Uygulamaları (GMP) 

Sertifikası düzenlenmiştir.  

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizde de etkisini gösteren COVID-

19 salgını nedeniyle özellikle tip-1 biyosidal ürünlere (el dezenfektanları vb.) talepler artmış olup 

Emniyet güçleri ile koordineli olarak halkımızın güvenli ve etkin ürünlere ulaşımını sağlamak amacıyla 

denetimler yapılmıştır. Tespit edilen ruhsatsız/uygunsuz biyosidal ürünlere yönelik geri çekme, 

piyasaya arzı ve üretimi durdurma idari yaptırımları ve idari para cezası yaptırımları uygulanmıştır. Bu 

kapsamda toplam 85 denetim yapılmış olup 87 biyosidal ürün denetlenmiştir. Denetimi yapılan 87 

ürünün 27’sinin uygun, 59’unun teknik düzenlemeye aykırı, 1’inin ise güvensiz olduğu tespit edilmiştir. 

Biyosidal ürün denetimleri sonucunda güvensizlik, teknik düzenlemeye ve mevzuata aykırılık 

gerekçesiyle firmalara toplam 1.620.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.  

 Ülkemizde etkisini gösteren COVID-19 salgını sürecinde tüketicilerden özellikle el dezenfektanlarına 

ilişkin ve üreticilerden de bu ürünlerin üretim ve piyasaya arz süreçlerine ilişkin gelen bilgilendirme 

talepleri doğrultusunda kendilerine gerekli bilgiler verilmiştir. 

 Koronavirüse karşı iyi geldiğini ima eden/ifade eden ürünleri üreten, satan ve tanıtan kişiler ile internet 

siteleri hakkında idari para cezası/internet sitesi erişim engeli kararları uygulanmış olup ayrıca suç 

duyurusunda da bulunulmuştur. Bununla birlikte halkımızı bilinçlendirmeye yönelik, mevzuata aykırı 

tanıtım/satış yapılan ürünlere itibar edilmemesi amacıyla hazırlanan grafik Kurumumuz sosyal medya 

hesapları yoluyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

 Sağlık beyanlı ürünlerin internet denetimleri kapsamında internet siteleri incelenmiş ve mevzuata 

aykırı olduğu tespit edilen 1.096 internet sitesi erişimin engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları 
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Birliğine iletilmiştir. 897 internet sitesi Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir. Ayrıca sağlık beyanlı ürün 

tanıtımlarından dolayı 29 kişi/firma/internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup ilgililere 

yönelik toplam 3.950.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. 

 Sağlık Beyanı ile tanıtım ve satışı yapılan kozmetik ürünlere ilişkin incelemeler sonucunda mevzuata 

aykırı olduğu tespit edilen 1.509 adet internet sitesi erişime engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları 

Birliğine iletilmiştir. 780 adet internet sitesi Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir.   

 Sağlık beyanlı ürünlere ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kurumumuza gönderilen 

yayınlar ile çeşitli tarihlerde Kurumumuzca Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) talep edilen 

yayınlar incelenmiş olup mevzuata aykırılığın tespit edildiği 19 adet yayın ile ilgili ürün tanıtım ve/veya 

satışı yapan yayın kanalı/kişi/firma hakkında toplam 2.850.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.  

 Radyo/TV kanallarında, yazılı ve görsel basın ile çeşitli sosyal medya kanallarında tüketiciyi yanıltıcı 

reklam/pazarlama ve satışlarla ilgili, sağlık beyanlı ürünlerin kullanılmaması ve sağlık beyanlı ürün 

tanıtımlarına itibar edilmemesi amacıyla bilinçlendirilme çalışmaları yapılmıştır. 

 PIC/S GMP Denetimi Güvenine ilişkin Kılavuzu (PI 048-1) ile bağlantılı olarak, Denetim Hizmetleri 

Başkan Yardımcılığı tarafından 2020 yılında yapılan masaüstü değerlendirme denetimlerine ait, 

01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi istatistikleri  (PS / INF 83/2018) no.lu form ile kayıt altına alınarak 

PIC/S Genel Sekreterliği’ne sunulmuştur. 

 PIC/S bünyesinde kurulan, PIA (PICS Inspector Academy) PIC/S Müfettiş Akademisi’nin elektronik 

eğitim sistemi kapsamında yer alan KRY elektronik eğitim modülü (QRM e-module) çalışma grubunda, 

KRY temelinde steril üretim tesisi denetim planı hazırlanmak suretiyle katılım sağlanmış olup, nihai 

dokümanlar, PIA’da yayınlanacaktır. 

 PIC/S Uyum Altkomitesi’nin 26.03.2021 ve 29.06.2021, Komitenin 20.04.2021, Kalite Risk Yönetimi 

Altkomitesi’nin 29.01.2021, 19.03.2021 ve 07.06.2021 tarihlerinde yapılan, tarihinde yapılan 

telekonferans toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 PIC/S GMP Kılavuzu ile mevcut GMP Kılavuzu denkliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında; PIC/S 

GMP Kılavuzunda güncellemesi yapılan Ek. 2 (A-Beşeri İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin Üretimi ile B-Beşeri 

Biyolojik Tıbbi Ürünlerin Üretimi) bölümünün, mevcut GMP Kılavuzu ile karşılaştırma çalışmasıyla ilgili 

işler yürütülmüştür. 

 PIC/S GMP Kılavuzu ile mevcut GMP Kılavuzumuzun denkliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında; 

PIC/S GMP Kılavuzunda güncelleme yapılması planlanan Ek.16 (Yetkili kişi tarafından sertifikalandırma 

ve seri serbest bırakma) bölümünün, mevcut GMP Kılavuzu ile karşılaştırılma çalışmasıyla ilgili işler 

yürütülmüştür. 

 PIC/S Genel Sekreterliği tarafından bildirilen kararlara ilişkin güncelleme ve adaptasyon çalışmalarımız 

PIC/S ile eş zamanlı olarak yürütülmüştür.  

 Kurumun PIC/S Üyelik Yıllık Ücretinin ödemesi sürecine ilişkin işlemler hazırlanmıştır. 

 PIC/S Üyesi Ülkelerin İlaç otoritelerince talep edilmesi üzerine, Ülkemizde bulunan ilaç üretim 
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tesislerinde Kurum Müfettişlerimizce hazırlanan GMP Denetim Raporlarının İngilizce versiyonları; 

Kanada (Health Canada), Avustralya(TGA), Brezilya (Anvisa)  ve Tayland (Thai FDA) otoritelerine 

gönderilmiştir.  

 PIC/S 2022-2026 yıllarına ait Stratejik Plan dokümanı ile ilgili işler yapılmıştır. 

 Kurum Kalite Yönetim Sistemi gereğince, Kalite Yönetim Eğitim Koordinasyon Birimi ve Müfettişliğin iç 

denetimi sonucunda belirlenen hususlar ile ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmıştır. 

 Yıllık Performans Değerlendirme çalışmaları kapsamında; Müfettişlerin denetim gün sayıları ve kilit 

performans göstergeleri hazırlanmıştır. 

 Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığının 2020 yılı Faaliyet Raporu Daire Başkanlıkları ile konsolide 

edilerek hazırlanmıştır. 

 2021 yılı içerisinde Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı bünyesinde gerçekleştirmeyi planladığımız 

hizmet içi eğitimler Daire Başkanlıkları ile konsolide edilerek hazırlanarak İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığına gönderilmiştir. 

 Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığının 2022 Yılı Bütçe Hazırlığı Çalışmaları yapılmıştır. 

 Kurumumuz Hukuk Müşavirliği ve Başkan Yardımcılıkları tarafından görüşümüz istenen kanun ve 

yönetmelik taslakları hakkında Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı adına 17 cevabi yazı yazılmıştır. 

 Müfettiş yardımcıları Hazırlayıcı Eğitim Programı 04/01-07/05/2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. 

 2021 yılında Kurumumuz Başmüfettiş/Müfettiş/Müfettiş Yardımcılarına inceleme/soruşturma için 

verilen iş emri sayısı 16 adettir.   

 16 adet incelemenin 2 tanesi Kurum içi inceleme olup, 14 tanesi ise Kurum dışı incelemedir. 14 Kurum 

dışı incelemeden; 3 inceleme eczane, 10 inceleme firma,  1 inceleme ecza deposu ile ilgilidir. 

 16 iş emri ile ilgili olarak; Makam Onayı alınmış, iş emirleri yazılmış ve Raporlara ilişkin gerekli 

yazışmalar yapılmıştır. Bunların sayısı 38 adettir. 

 İl sağlık müdürlüklerine inceleme yapılmak üzere gönderilen iş sayısı 2 adettir.   

 Kurumumuz diğer Başkan Yardımcılıklarından ve Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarından gelen yazılar 

üzerine yapılan değerlendirmeler, iş ve işlemlerin sayısı 1 ’dir. 

 2020 yılında verilen 35 adet inceleme-soruşturmadan; 13 tanesi 2021 yılına devretmiş olup, bunlardan 

8 tanesinin incelemeleri 2021 yılında tamamlanmıştır. 8 adet inceleme sonucu; 8 adet inceleme raporu 

ve 4 adet suç duyurusu raporu düzenlenmiş ve sonuçlandırılmıştır. 

 Mevzuat çalışmalarına katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. 

 Görev alanına giren konularda toplantı ve kongrelere katılım sağlanmıştır. 

 SABİM ve BİMER aracılığıyla yapılan başvurular değerlendirilmiş gerekli işlemler yapılmıştır. 

 09.12.2020 tarih ve E.3085 sayılı Makam Onayı doğrultusunda Kurumumuzda norm kadro 

çalışmalarına başlanmıştır. Tüm Daire Başkanlıklarından görevli personel ile düzenli olarak toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. 
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 Norm kadro çalışmalarının %60’lık bölümünün ham verileri elde edilmiş olup Başkan Yardımcılığı 

bazında raporlama işlemleri yapılacaktır. 

 Kurum personelinin özgeçmişlerinin ve eğitim bilgilerinin güncel olarak tutulduğu Kariyer Sisteminde  

bakım ve güncellemeler yapılmıştır. 

 Devam eden olan norm kadro çalışmalarının dijital ortama aktarılması için Norm Kadro Sistemi’nin 

yazılım modülüne başlanmıştır. 

 Kurumumuza KPSS 2020/2 ile atanan 8 personelin ve 2021/1 Eczacı Kurası kapsamında atanan 25 

Eczacının özgeçmiş kayıtları yapılmış, mülakat formları doldurulmuş ve bilgiler raporlanarak Makama 

sunulmuştur. 

 Eğitim Birimi olarak 33 Aday Memura temel eğitim dersi verilmiş olup, temel eğitim sınavı yapılmıştır.  

 TİTCK AKADEMİ sistemi feshedilerek Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı sistemine geçilmiş olup, 

çevrim içi toplantılar ve eğitimler bu sistem üzerinden verilmeye başlanılmıştır.  

 Zorunlu eğitimler, motivasyon eğitimleri, oryantasyon eğitimleri, dışında diğer dairelerin kalite 

standartlarını oluşturabilmek için yaptıkları eğitimlerin sekreteryası ve organizasyonu da 

gerçekleştirilmektedir. 

 Açıktan atanan 32 personele uyum eğitimleri verilmiştir. 

 2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim planı kapsamında çevrim içi hizmet içi eğitimler yapılmıştır.  

 Eczacılık, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya, Bilgisayar Mühendisliği ve Laborant Veteriner Sağlık 

Bölümü öğrencilerinden 26 stajyerin başvurusu alınıp staj için kabulleri yapılmıştır. 

 Staja kabulü yapılan 19 öğrencinin başlayışları yapılarak ilgili Dairelerde staj işlemleri tamamlanmıştır. 

 2021 yılı Kurum Hizmet İçi Eğitimleri planlanmıştır. 

 Kurumumuz insan kaynakları iş ve işlemlerini daha etkin kılabilmek amacıyla her daireden İnsan 

Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlayacak personel görevlendirilmiş olup bu personelle 

eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

 İnsan Kaynakları Birimleri ve görev alanları güncellendikten sonra İK İç Genelge yeniden oluşturuldu ve 

birimlere duyurusu yapıldı. 

 Kurumumuz bünyesinde oluşturulan komisyonlarda görevlendirilen üyelere ilişkin bilgi ve belgelerin 

tek elde toplanması ve arşivlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.  

 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde yapılan iş ve işlemlerin diğer daire başkanlıkları 

ile daha etkin, hızlı ve doğru bir şekilde yürütülebilmesi için daire başkanlıklarından isim talep 

edilmiştir. Bu isimlerle belirlenen gün ve saatlerde İnsan Kaynakları Daire Başkanının da katılım 

sağladığı toplantılar ile koordineli çalışmanın amacı ve detayları görüşülmüştür. Ayrıca bu kişilere 

gerekli desteği sağlamak amacı ile birim sorumluları gerekli tüm dokümanları göndermiştir.  

 Kurumumuz memur ve işçi disiplin iş ve işlemlerine ait usul ve esasları gösteren kılavuz oluşturma ve 

web sitesinde yayımlanma çalışmaları yürütülmektedir. 

 Kurumumuzda mobbing alt yapısını oluşturmak adına ön çalışma yapıldı ve yönetmelik taslağı hazırlık 
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aşamasına geçildi. 

 Kurumumuz Disiplin Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 Kurumumuz Disiplin Yönetmeliği yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde 

yeniden düzenlenmeye başlanmış ve Disiplin Kurulları güncellenmiştir. 

 Kurumumuz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yönetmelik Taslağı yeniden düzenlenmiş ve 

Resmi Gazete çıkarılmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.  

 Kurumumuz Disiplin Usul ve Esasları değişen yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenmiş ve Kurum 

web sitesinde güncellenmek üzere gönderilmiştir. 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ödül ile ilgili hükümlerini işlevsel hale getirebilmek için bir ödül 

yönergesi hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. 

 Kurumumuzdan emekli olmaya hak kazanan personelimize verilmek üzere Kurum Başkanımızın imzası 

ile Teşekkür Belgesi hazırlanmasına karar verilmiş olup çalışmalar başlatılmıştır. 

 Kurumumuz personelinin geçmişe dönük genel mal bildirimleri, özlük dosyaları, terfi ve intibak 

hareketleri kontrol edilerek eksikliklerin ve hataların giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

 KPSS 2020/2 kapsamında 6 personel atama işlemi gerçekleşmiştir. 

 2021/1 Eczacı Kurası kapsamında 28 Eczacı personel atama işlemi gerçekleşmiştir Kurum arşivinde yer 

alan İlaç Ruhsatlandırma dosyaları imal, ithal, ruhsatsız bölümü olarak ayrılarak diğer dosyalardan 

ayrılmıştır. 

 Kurumumuz Birimlerinin 2022 yılı bütçe talepleri, ilgili bütçe talep formları üzerinden koordine edilerek 

işleme alınmış olup 2022-2024 yıllarına ait bütçe gider çalışması hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına gönderilmiştir.  

 Kurumumuz Bütçe ve doğrudan temin ödenekleri eş zamanlı olarak takip edilmiştir. 

 COVID-19 etkin mücadele kapsamında Kurumumuz personeline 360.000 adet maske dağıtımı yapıldı. 

 COVID-19 etkin mücadele kapsamında Kurumumuz personeline 1.225 adet dezenfektan dağıtımı 

yapıldı. 

 2021 Yılı ilk 6 Ayında Kuruma Gelen Evrak Sayısı: 348.629 olarak gerçekleşmiştir. 

 2021 Yılı ilk 6 Ayında Kurumdan Giden Evrak Sayısı: 166.848 olarak gerçekleşmiştir. 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 2020 yılı içerisinde yapılması gereken çalışanların İş 

Sağlığı ve Güvenliği yüz yüze eğitimleri, COVID-19  salgınından dolayı yapılamamıştı. Bakanlığımıza bağlı 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Modülü kullanılarak, tüm 

çalışanlarımızın eğitimleri tamamlanmış, eğitimi tamamlayanlar online sınava tabi tutulmuş, sınavda 

başarılı olanlara eğitim belgesi verilmiştir.   

 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda hazırlanan 6/3150 sayılı Sivil Savunma İli İlgili Şahsi 

Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’nün 62. maddesine 

istinaden hazırlamaya başladığımız Sivil Savunma Planı ile ilgili çalışmalarımız tamamlanmıştır.   
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 Kurumumuz ana hizmet binasında bulunan yangın alarm ve yangın söndürme sistemlerinin 2021 yılı 

periyodik bakımlarının yaptırılması için hizmet satın alınması sağlanmıştır.  

 Sözleşme gereği yapılması gereken yangın alarm ve yangın söndürme sistemlerinin ilk 6 aylık periyodik 

bakımlarının yaptırılması sağlanmıştır.  

 Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kurumumuzdan talep edilen İlaç tahsis işlemleri tamamlanmış olup, 

yapılan çalışmaların MSB yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra üst yazı ile kendilerine 

gönderilecektir.  

 Seferberlik ve Savaş Halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ürün ihtiyaçları ile Olağanüstü durumlarda halkın 

zorunlu ihtiyaçlarını planlamak ve süreci sistem üzerinden yönetmek üzere, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği uhdesinde yürütülmekte olan ve Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların da paydaş olarak üyesi 

olan SEKAPS (Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi) Projesi tamamlanmış olup, sistem entegrasyonu ile 

çalışmalarımız devam etmektedir.   

 Kurumumuzdan emekli olduktan veya değişik nedenlerle ayrıldıktan sonra, alacaklarla ilgili 

Kurumumuzu mahkemeye veren sürekli işçilerle ilgili davaların iş ve işlemleri yapılmıştır.  

 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından talep edilen, Kurumumuzdaki Engelliler ile ilgili 

yapılan çalışmaları içeren Rapor hazırlanmış olup üst yazı ile gönderilmiştir. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri 

dönüştürülmesi, gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan Sıfır 

Atık Projesi amacına uygun olarak yürütülmesi ve takibi yapılmaktadır.   

 SABİM/CİMER/SBN/BİLGİ EDİNME kanalıyla gelen toplam 8.885 adet başvuru elektronik ortamda 

değerlendirilerek ilgili birimler tarafından sonuçlandırılması sağlanmıştır. 

 Basın ve Halkla İlişkiler Birimine elektronik posta /sosyal medya hesapları / telefon yoluyla ya da birebir 

görüşme şeklinde yapılan toplam 1.390 adet başvuru değerlendirilerek ilgili birimler tarafından 

sonuçlandırılması sağlanmıştır. 

 Kurumumuza ait iklimlendirme ve klima sistemleri ve sistemlerle ilişkili cihazların bakımları yaptırıldı. 

 Elektrik faturaları endeksleri kontrol edilerek hakedişleri hazırlandı. 

 Telefon görüşmesi hizmet alımı işine ait aylık hakedişler hazırlandı. 

 Telefon santrali bakım ve onarımları yaptırıldı, telefon hatları ve santrali için gerekli malzeme alımları 

işlerinin talepleri ve muayene kabul işlemleri gerçekleştirildi. 

 01.01.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında Kurumumuz personelinden gelen talepler doğrultusunda 

toplam 435 adet arızaya müdahale edilerek onarımları yapılmıştır. 

 Bakım onarım tadilat işleri için gerekli malzemeler belirlenerek şartnameleri hazırlandı ve alınan 

malzemelerin kontrolleri yapılarak muayene kabul işlemleri gerçekleştirildi. 

 Kurumumuzda bulunan jeneratörlerin periyodik bakımları yaptırıldı. 

 Kurumumuza ait otomatik kapıların bakımları ve arızalarının onarımları yaptırıldı. 

 Kurumumuza ait kamera sistemlerinin bakımları ve onarımları yaptırıldı. 
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 Kurum personelinin çalışma ortamı için gerekli sistemlerin (elektrik, su, doğalgaz, otomatik kapılar, 

kameralar, iklimlendirme sistemleri, masa sökülmesi takılması, etajer ve dolap kilit işlemleri, 

aydınlatma sistemi, telefon santrali ve telefon ağı, asansörler ve benzeri) faal durumda kalması için 

işletmeye yönelik gerekli iş ve işlemler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. 

 Kurumumuza ait hizmet alımı yöntemiyle temin edilmiş olan 17 aracın sigorta ve bakım işlemlerinin 

kontrolleri sağlanmıştır.  

 Araçların takibi N2 mobil takip üzerinden kontrol edilmektedir.  

 Personel Servis hizmetleri kapsamında 38 adet 17+1 kişilik ve 7 adet 27+1 kişilik otobüsler ile 

personellerin evden işe işten eve götürülmeleri sağlanmış, araçların kuruma giriş ve çıkışlarında 

şartnameye uymayan araçlara cezai işlemleri uygulanmıştır. 

 Kurumumuza ait 3 resmi araç ve 17 adet hizmet alımı yöntemiyle temin edilmiş araçların (bunlardan 

3’ü İstanbul’da 2’si İzmir’de) akaryakıtlarının taşıt tanıma sistemi ile alınmasını sağlanmıştır. 

 Yemekhane her gün düzenli olarak kontrol edilmiş gelen yemekler eksiksiz şekilde teslim alınmıştır. 

 Personelin yemek kartı yüklemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. 

 Korona virüsle mücadele için yemekhanenin giriş saatleri değiştirilmiş kalabalığı önlemek amacı ile 

saatlere bölünmüştür. 

 Servisler 8:00-17:00, 8:30-17:30 ve 9:00-18:00 olarak bölünerek asansörlerde yaşanan yoğunluklar 

azaltılmaya çalışılmıştır. 

 2021 yılı ilk altı ayında Doğrudan Temin usulü ile 203 adet alım yapılmıştır. 

 Devlet Malzeme Ofisinden 9 adet ihtiyaç listesi karşılanmıştır. 

 2021 yılı ilk altı ayında 15 adet ihale yapılmıştır. 

 Birimimize bağlı sürekli işçilerin; giriş çıkış saatleri, izin-istirahat rapor işlemleri takip edilmiştir. 

 Sürekli işçilerin izin-istirahat belgeleri her ay puantajlarda düzenlenmiş ve işçilerin maaşlarının 

hesaplanması için mutemetlik birimine gönderilmiştir. 

 Birimimize bağlı olarak çalışan sürekli işçiler ve diğer personel görev yerinde teftiş edilerek, iş kontrolü 

sağlanmıştır. 

 Güvenlik ve gece memurlarının nöbet planlaması yapılmış, nöbetleri takip edilmiştir. 

 COVID-19 salgını nedeniyle, kurum hizmet binalarımız dezenfekde edilmiştir. Katlara takılan 

dezenfektan madde aparatlarının doluluk durumları takip edilmiştir. Tuvalet, asansör gibi toplu 

kullanım alanlarının temizlik sıklığı artırılmıştır. 

 Personelin giriş esnasında ateş ölçümü yapılarak maske kullanımı sağlanmıştır. 

 Haşerelere karşı hizmet binalarımızın ilaçlanmasına yönelik faaliyetler, düzenli olarak yaptırılmıştır. 

 Personelin yetenekleri doğrultusunda en verimli olacağı yer ve konumda çalışmaları için yer 

değişiklikleri yapılmıştır. 

 01.04.2018 yılında faaliyete geçen İletişim(Çağrı) Merkezi, 40 personel ile bir yıl boyunca 31/05/2022 

tarihine kadar hizmet verecek şekilde 31.05.2021 tarihinde sözleşmesi yenilenmiştir. 
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 19/12/2016 tarihinde başlatılan Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmeti 25 personel ile 

31.03.2021 tarihinde hizmet dönemi tamamlanmıştır. 

 01/04/2021 yılında TİTCK Bilgi Sistemleri Yazılım Bakım, Geliştirme, Güncelleme ve Destek Hizmetleri 

Projesi hizmet alımı işi kapsamında 24 personel ile bir yıl boyunca 31/03/2022 tarihine kadar hizmet 

verecek şekilde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

 Kurumda mevcut kullanılmakta olan bilişim sistemleri ürün ve cihazlarının lisans, bakım destek süreleri 

biten ürünlerinin temin edilebilmesi, Kurumumuzda bilişim standartlarının kurulması, güvenlik 

testlerinin yapılması yönünde Başkanlık Makamına “Bilgi Notu” hazırlanmış ve bilgilendirme 

yapılmıştır.  

 Mevcut kullanılan, ekonomik ömürlerini tamamlamış olan sanallaştırma-kümeleme sistemlerinde 

yüksek maliyetli sistemlerin yerine, açık kaynak temelli sanallaştırma-kümeleme sistemlerin 

kullanılabilmesi yönünde Ar-Ge çalışmalarına devam edilmiştir. 

 Kurum bilişim sistemleri ağ sistemi, sunucu ve cihazlarında USOM tarafından bildirilen siber güvenlik 

zafiyetleri, üreticiler tarafından yayınlanan yama, önerilen düzeltmelere uygun olarak yapılmıştır.   

 Test ortamında paydaşların ve yönetim kullanıcılarının test süreçlerinde kullanmak üzere test ürün kare 

kodu üretebilmesi için gerekli ekranların hazırlanması çalışmaları yapılmıştır.   

 Paydaşlar arasında kalan ürünler için, belirli süre içerisinde işlem yapılmayan ürünlere ait rapor 

hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. 

 İlaçlardan kırmızı ve yeşil reçeteli olanlar ile normal reçeteyle verilmesi gereken izlemeye tabi ilaç 

bilgilerinin Kurum veri tabanından senkronizasyonu üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

 Kurumumuz ESY Evrak süreç yönetiminde kullanılmak üzere TÜBİTAK’tan Kurum Mührü temin 

edilmiştir. 

 Kurum Mührümüzün kullanılabilmesi için ESY uygulamasında kullanılmak üzere HSM cihazı temin 

edilmiştir. 

 Muhakemat hizmetleri kapsamında; yeni açılan 63 adet adli dava ve 65 adet idari dava ile ilgili savunma 

hazırlanmış ve 1.022 adet müzekkere ile ilgili işlem yapılmış ve 35 adet icra dosyası hakkında işlem tesis 

edilmiştir. 

 Danışmanlık hizmetleri kapsamında; Kurumumuz hizmet birimlerine hukuki tereddütlerle ilgili 77 adet 

hukuki mütalaa ve 17 adet mevzuat taslağı hakkında mütalaa bildirilmiştir. Toplamda 62 adet soru 

önergesine cevap oluşturulmuştur. 

 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Orta Vadeli Program (YEP)  ve benzeri üst politika 

dokümanlarının yanı sıra 180 Günlük İcraat Programları ve kurumsal stratejik plana ilişkin çalışmalar 

yürütülmüştür.  

 TİTCK 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığına iletilmiştir. 

 Stratejik Plan İzleme faaliyetleri üçer aylık dönemler itibarıyla koordine edilerek gerçekleştirilmiştir. 
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 Kurumumuz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay 

Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Kurumumuzun internet 

sayfasında yayımlanmıştır.  

 2021 Yılı Performans Programı uygulaması kapsamında üçer aylık dönemler itibarıyla izleme yapılarak 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Program Bütçe Yönetim Sistemine gerçekleşmeler 

girilmiştir. 

 TİTCK 2021 Yılı Performans Programı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiş ve Kurum 

internet sitesinde yayımlanmıştır. 

 Kurumumuz 2020 Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilmiştir.  

 Kurumumuz 2020 Yılı hesaplarının Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmesi kapsamında Sayıştay 

Denetim Raporunda yer alan bulgulara ilişkin Kurum görüşünün hazırlanmasına yönelik koordinasyon 

çalışmaları yürütülerek, Rapora ilişkin Kurum görüşü Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (GYMY) ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (MYMY) 

uyarınca Kurumumuz 2021 yılı aylık mali tabloları takip eden ayın sonuna kadar internet sitesinde 

yayımlanmıştır. 

 Kurumumuzun 2021 Yılı Performans Programı nihai hale getirilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Kurumumuz internet 

sayfasında yayımlanmıştır. 2022 Yılı Performans Programı Tasarısı hazırlıkları başlatılmıştır. 

 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Kurumumuzun sorumlu olduğu tedbirlere ilişkin 

gelişmelerin takibi yapılarak ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yıllık Program İzleme 

Sistemine girişlerinin faaliyet uzmanlarınca yapılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları 

yürütülmüştür. 

 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kurumsal işleyiş sırasında ihtiyaç duyulan dokümanlar hazırlanmış 

ve tamamlananlar onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.   

 Kurumumuz Daire Başkanlıklarınca ESY (Elektronik Süreç Yönetimi) Sistemi üzerinden talep edilen 

doküman revizyon ve iptal işlemleri yapılmıştır.  

 Kurumda göreve yeni başlayan tüm personele Kurumsal yapı ve Kalite Yönetim Sistemi gereklerini 

içeren bir sunum yapılmış ve görev yerlerine uygun olarak www.kalite.titck.gov.tr adresi üzerinden 

Kalite Yönetim sistemi dokümanlarına erişim yetkileri tanımlanmıştır. 

 2018-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izlemesi gerçekleştirilerek İç Kontrol 

İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 

 2021-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmaları yapılmıştır ve 2021-

2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve resmi web sitesinde 

yayımlanmıştır. 

 2021-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gerçekleşmeleri takip edilmiştir. 

 Kurum Yönetim Bilgi Sistemi oluşturulma çalışmaları kapsamında; YBS iş süreçleri takvimi oluşturulmuş 
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ve YBS iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yürütülmesine yönelik Kurum Başkanlık Makamından onay 

alınarak yürürlüğe alınmıştır. 

 YBS iş süreçleri takvimi doğrultusunda hazırlık sürecinde gereken dokümanların hazırlık iş ve işlemleri 

yürütülmüştür. 

 

III-) TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER  

Kurumumuz 2021 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri İkinci altı aylık dönemde de, bu raporda belirtilen 

görevleri etkin, verimli, ekonomik ve hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Genel olarak ifade 

etmek gerekirse, “01-Personel Giderleri” ödenekleri, “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri” ödeneklerinde; yılsonunda harcamanın Kesintili Başlangıç Ödeneğini (KBÖ) aşacağı, “03- Hizmet 

Alımları”, “Cari Transferler” ve “06- Sermaye Giderleri” için öngörülen Kesintili Başlangıç Ödeneğinin (KBÖ) 

harcanacağı tahmin edilmekle birlikte yıl sonunda toplam ödenek dahilinde kalınacağı öngörülmektedir. 

Bütçe gelirlerinin ise ek-2 de belirtildiği üzere toplam 185.998.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. 

IV-) TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 Kamuoyunun klinik araştırmalar ile ilgili olarak kapsamlı ve anlaşılır bilgilere ulaşmasını sağlamak 

amacıyla Klinik Araştırmalar Portalı geliştirilerek kullanıcı dostu hale getirilecek ve içeriği 

genişletilecektir. 

 Kamuoyunun, sağlık profesyonellerinin ve karar vericilerinin klinik araştırmalar konusundaki 

farkındalığının artırılması amacıyla bölgesel ve/veya online bilgilendirme ve farkındalık toplantısı 

düzenlenecektir. 

 Ülkemizin klinik araştırmalar konusundaki potansiyelinin tanıtılması ve son yıllarda yaşanan 

gelişmelerin uluslararası alanda paylaşılması amacıyla hazırlanan yayının yayımlanma aşaması 

tamamlanacaktır. 

 Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyini 

artırmak için ilgili tüm taraflar ile işbirliği içerisinde tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları yürütülecektir. 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından listelenen otoriteler arasında yer alınabilmesi çalışmaları kapsamında 

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Yönetmeliğinde güncelleme çalışmalarının 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

 “Etik Kurullar Tarafından Sıkça Sorulan Sorular” dokümanı hazırlanarak yayımlanacaktır. 

 Etik kurul üye ve sekterlerine yönelik etik kurul faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin bilgilendirme 

toplantıları düzenlenecektir. 

 “Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları ile İlgili Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri 

Kılavuz”u ihtiyaç doğrultusunda güncellenerek yayımlanacaktır. 
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 Yaygın kullanıma sahip tıbbi bitkilerle ilgili kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına yönelik çalışmalar 

yapılarak bitkisel ürünlerin bilinçli ve güvenli kullanımlarına katkı sağlanması amacıyla tıbbi bitki listesi 

kapsamının genişletilmesi için bitki monografları çalışılarak listedeki bitki sayısının, 2021 yılı sonuna 

kadar 152’ye çıkarılması ve mevcut listede yer alan bitkilere ilişkin monografların güncelleme 

çalışmalarının sürdürülmesi planlanmaktadır. 

 Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile planlanan ve uygulamaya geçiş için ön hazırlığı 

yapılan Tek Pencere Sistemi’ne henüz geçilmeyen iş tipleri (kan ürünü veya kan ürünü içeren beşeri 

tıbbi ürünler için numune ithal izni, fatura şerhi, tanıtım numunesi ithalatı) için çalışmaların 

tamamlanması ve sistemin aktif kullanıma geçirilmesi planlanmaktadır. 

 Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Hakkında Yönetmelik taslağı ve eki kılavuzların yayımlanması 

planlanmaktadır. 

 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği taslağının nihai değerlendirmesi ve 

Yönetmeliğin uygulanabilirliğini sağlayacak alt kılavuzların (Varyasyon Kılavuzu, Ambalaj KT Kılavuzu, 

OTD Kılavuzu) güncelleme çalışmalarının sürdürülmesi planlanmaktadır. 

 Homeopatik Tıbbi Ürünler Yönetmeliği ve Kılavuz çalışmaları devam etmektedir. Taslak Yönetmelik için 

yeni gelen görüşler değerlendirilerek mevzuat çalışmalarının sürdürülmesi planlanmaktadır. 

 Tıbbi çay, aromaterapide kullanılan tıbbi ürünler ve apiterapide kullanılan tıbbi ürünler ile ilgili mevzuat 

çalışmaları yürütülmüştür. Kurumumuz bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ile tıbbi çay 

monografları ve aromaterapötik ürün monografları hazırlanmıştır. Aromaterapide kullanılan monograf 

sayısı artırılmış ve güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Apiterapide kullanılan tıbbi ürünlere 

yönelik monograf çalışmaları hâlihazırda devam etmektedir. 

 Kontrole Tabi Olmayan Beşerî Tıbbi Ürünler ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerle İlgili İthalat 

Başvuruları Hakkında Kılavuz yayımlanması planlanmaktadır. 

 Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik ve Kılavuzu çalışmaları devam etmekte 

olup yayımlanması planlanmaktadır. 

 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin, Biyobenzer Tıbbi Ürünler Hakkında Kılavuz’un, 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 

ve ayrıca Alerjen Ürünlere İlişkin Başvuruların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz’un yayımlanması 

planlanmaktadır. 

 Etkili ve verimli bir ruhsatlandırma sürecinin yürütülmesi için çalışmalara devam edilecektir. 

 Uluslararası işbirliklerine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. 

 20-24 Eylül 2021 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Alt Birimleri 

Toplantıları’na katılım sağlanması planlanmaktadır. 

 11-15 Ekim 2021 tarihlerinde Dünya Sağlık Örgütü Uyuşturucu Bağımlılığı Uzman Komitesi’nin 44 üncü 

Toplantısı’na katılım sağlanması planlanmaktadır. 

 19-21 Ekim 2021 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Tematik Tartışmaları 
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Toplantıları’na katılım sağlanması planlanmaktadır. 

 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 64’üncü Yeniden 

Toplanma Oturumuna katılım sağlanması planlanmaktadır. Uluslararası işbirliklerine ilişkin çalışmalara 

devam edilecektir. 

 Aylık olarak hekimlerimize yönelik akılcı ilaç kullanımı konusunda elektronik bültenler hazırlanacak ve 

yayımlanacaktır. 

 AİK konusunda il değerlendirme toplantıları planlanacak ve gerçekleştirilecektir. 

 “AİK İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantıları” planlanacak ve gerçekleştirilecektir. 

 RBS üzerinden hekimlere kendi reçeteleriyle ilgili aylık olarak bilgilendirme yapılacaktır. 

 Akılcı reçetelemenin teşvik edilmesi ve reçeteleme maliyeti yönünden kazanımlar elde edilmesi 

amacıyla düzenlenecek rasyonel farmakoterapi eğitimleri için analizler ve yılın son çeyreği için 

planlamalar yapılmaktadır. 

 “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” etkinlikleri kapsamında “Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve 

Farkındalık Sempozyumu” ile ilgili planlamalar yapılacaktır. 

 “Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyans Raporu” yayımlanacaktır. 

 Hekimlerin kullanımına sunulmak üzere “Çocuk Hastada Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım” adlı 

kitap için hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 

 TÜRKAK tarafından AB-0983-T akredite kuruluş numarası ile hizmet veren deney laboratuvarlarına 

düzenlenecek olan kapsam genişletme ve gözetim denetimine hazırlık ile denetim sonrası düzeltici 

faaliyetlerin planlanması/uygulanması sürecine devam edilecektir. 

 TÜRKAK tarafından AB-0114-K akredite kuruluş numarası ile hizmet veren kalibrasyon 

laboratuvarlarına düzenlenecek olan akreditasyon yenileme denetimine hazırlık ile denetim sonrası 

düzeltici faaliyetlerin planlanması/uygulanması sürecine devam edilecektir. 

 Personel kalifikasyonlarının artırılması amacıyla planlanan eğitimlerin gerçekleştirme ve izleme 

çalışmalarına devam edilecektir. 

 Uluslararası alanda düzenlenen karşılaştırma testleri için yılın ikinci 6 ayında da yeni testlere katılım 

sağlamak üzere gerekli izleme faaliyetlerine devam edilecektir. 

 Türk Farmakopesi`nin geliştirilmesi amacıyla uluslararası farmakopelerde yer almayan ilk kez Türk 

Farmakopesi`nde yer alacak tıbbi biyolojik ve bitkisel içerikli madde ve ürünlere ilişkin yeni Milli 

Monograf çalışmalarına başlanmış olup çalışmalara devam edilecek ve tamamlanmasını takiben Türk 

Farmakope Dergisi Cilt 6 Sayı 2`den itibaren yayınlanmaya başlanacaktır. 

 İlaç ve aşılar konusunda Dünya Sağlık Örgütü Düzenleyici Sistemleri Güçlendirme Ulusal Düzenleyici 

Otorite Öz Kıyaslama çalışmaları kapsamında Kurumumuz ile Dünya Sağlık Örgütü arasında ve Kurum 

içi koordinasyon çalışmaları devam edecektir.  

 Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Avrupa Birliği’nin başlattığı ilaç davasına ilişkin gerçekleştirilen 

toplantılara katılım ve gerekli çalışmaların yürütülmesine devam edilecektir. 
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 8-9 Temmuz 2021’de gerçekleşecek olan 37. Dönem Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi ile ilgili 

Kurumumuz koordinasyonu yürütülecek ve katılım sağlanacaktır.  

  İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin İlaç İdari Otoriteleri 2. toplantısı’nın 2022 yılının ilk yarısında 

Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye’de düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 Fiyat işlemleri, yazılım sistemi oluşturularak yazılım sistemine de haftalık işlenmiştir. Sistem 

tamamlandığında ise tüm fiyat işlemleri yazılım sistemi üzerinden tamamlanacaktır.  

 Gerçek kaynak fiyat değişikliği dönem başvuruları alınacak ve değerlendirilecektir. 

 Gerekli hallerde olağanüstü FDK toplantıları yapılacaktır. 

 Bilgi İşlem ile işbirliği içinde Detaylı İlaç Fiyat Listesinin İTS ile entegrasyonunu sağlamak adına 

çalışmalar devam edecektir.  

 Fiyat Birimine ait evrak değerlendirme sürecini tanımlayan SOP çalışmalarına devam edilecektir.  

 İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişimi Programı Kılavuzu güncellenecektir. 

 Kozmetik Yönetmeliğinin 1223/2009 sayılı AB Kozmetik Tüzüğüne uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmalar 

AB Komisyonu ve Dünya Ticaret Örgütünden gelecek görüşler doğrultusunda sürdürülecektir. 

 Biyosidal ürünlere ilişkin başvuruların ÜTS üzerinden yapılması sağlanacaktır. 

 Tek Kullanımlık Tıbbi Cihazların Yeniden İşlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağının alınan dış görüşler 

doğrultusunda güncellenerek nihai taslağın Resmi Gazetede yayımlanması için gerekli çalışmalar 

başlatılacaktır. 

 Yeni Tüzüklerle ilgili AB Komisyonunca yayımlanacak uygulama tasarruflarının, kılavuz dokümanları 

takip edilip çevrilerek Kurum web sayfamızda yayımlanarak duyurulacaktır. 

 Yeni Tüzüklerle ilgili olarak gerekli bilgi paylaşımlarının bilgi notları, duyurular, kılavuz ve sunumlar 

vasıtasıyla ilgili paydaşların dikkatine sunulacaktır. 

 Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için diğer ilgili birimlerle de koordineli bir 

şekilde genelge ve kılavuz hazırlanacaktır.  

 Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik Kurum Web sayfasında Sıkça Sorulan Sorular 

bölümü oluşturulacaktır. 

 Kurum Web sayfasının Tıbbi Cihazlarla ilgili bölümünü daha görülebilir ve kolay ulaşılabilir kılmak için 

uygun örnek ve öneriler geliştirilecektir. 

 Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan 37. GBOK toplantısının gündem konularından olan “AB’nin Yeni 

Tıbbi Cihaz Mevzuatı” gündemine yönelik toplantıda ele alınacak olan konulara yönelik bilgi notu 

hazırlanacak ve ilgili toplantıya katılım sağlanacaktır. 

 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında atanmış yerli onaylanmış kuruluşlara yönelik toplam 5 

adet yıllık gözetim değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. 

 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında atanmış yerli onaylanmış kuruluşlara yönelik yıllık 

gözetim değerlendirmesi kapsamında toplam 5 adet tanık olunan denetim gerçekleştirilecektir. 

 Yerli onaylanmış kuruluşlara yönelik toplam 4 adet habersiz denetim gerçekleştirilecektir. 
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 (AB) 2017/745 sayılı “Tıbbi Cihaz Regülasyonu” ile (AB) 2017/746 sayılı “İn vitro Tıbbi Tanı Cihazları 

Regülasyonu”na tam uyumlu olarak hazırlanan, 02.06.2021 tarihli ve 31499 (Mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” 

kapsamında onaylanmış kuruluş olmak üzere atanma başvuruları alınacaktır. 

 1 adet Onaylanmış Kuruluş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir. 

 Onaylanmış kuruluşlar tarafından Kurumumuza iletilen sertifika ve personel bildirimlerinin incelenmesi 

ve kayıt altına alınmasına devam edilecektir. 

 Yeni tıbbi cihaz mevzuatı çerçevesinde çalışma prosedürleri ve diğer Kalite Yönetim Sistemi 

dokümantasyonunun güncellemesi yapılacaktır. 

 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında uygunluk 

değerlendirme kuruluşları, sağlık hizmet sunucuları ve eğitim merkezleri için hazırlanmış olan iki adet 

kılavuzun revizyonu yapılarak yayımlanacaktır.  

 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik’in revizyon çalışması tamamlanarak 

yayımlanması için gerekli son işlemler gerçekleştirilecektir. 

 Çalışmaları tamamlanacak olan Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların 

Kabul, Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik” taslağının yayımlanması için 

gerekli son işlemler gerçekleştirilecektir.  

 ÜTS üzerinden başvuru yapan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa yıllık denetim gerçekleştirilecektir. 

 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında “eğitim merkezi” 

olarak yetkilendirilmek isteyen firmalara bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

 ÜTS’nin Klinik mühendislik modülünün tam kapsamlı kullanılabilmesi için yapılması gereken iyileştirme 

çalışmaları yapılacaktır. 

 2021 ikinci altı aylık döneminde başvuru dosyası incelemesi sona eren bir uygunluk değerlendirme 

kuruluşu Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında kuruluş 

olarak yetkilendirilecektir. Ayrıca daha önce yetkilendirilmiş bir kuruluş için yıllık denetim 

gerçekleştirilecektir. 

 ÜTS üzerinden Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2020/6 

Sayılı Genelge kapsamında yapılacak teknik servis başvurusu ile teknik servis personel ekleme 

başvuruları incelenecektir. 

 Tıbbi cihazların satış sonrası hizmetlerine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere “Tıbbi Cihazların 

Satış Sonrası Hizmetlerine Dair Yönetmelik” ve “Tıbbi Cihazlarda Garanti Belgesi Yönetmeliği” taslak 

çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup Kurum yönetimine arz edilmesi planlanmaktadır.  

 2017/745 sayılı MDR regülasyonuna ilişkin eğitimler ve diğer tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında 

belge  ürün kayıt başvuruları devam edecektir.  

 MDR ile ilgili kayıt süreçlerine ilişkin eğitimler devam edecektir. 
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 ÜTS’de IVDR ekranları hazırlanacaktır. 

 TİTUBB’da optik tekil ürünlerin ÜTS’ye aktarımı gerçekleştirilecektir. 

 Tekil hareket kılavuzu ve kayıt kılavuzu MDR’a göre revize edilecektir.  

 “Tıbbi Cihaz Kanun Taslağı” hazırlanması için çalışmalar yürütülecektir. 

 Hazırlanmış olan “Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” içerisindeki verilerin güncellenme 

çalışmaları yürütülmekte olup belgenin kitapçık olarak basım yapılması planlanmaktadır. 

 AB Sağlık Programı (EU4Health) kapsamında  “Uluslararası Veri Tabanı Olan EUDAMED’e Türkçe Tool  

Eklenmesi” konulu proje ile ilgili çalışmalar yürütülecektir. 

 Tıbbi cihazların tarihsel sürecinin yer aldığı kitapçık hazırlanması için Makam Oluru alınmış olup söz 

konusu kitapçığın hazırlanması için çalışma ekibi kurularak çalışmalar başlatılacaktır. 

 Yurt içi tesisler için Kurumumuzdan izinli üretim tesislerinin GMP sertifika sürelerinin 31.12.2021 

tarihine kadar uzatılması için onay alınmıştır. Yurt içi beşeri tıbbi ürün üretim tesislerinin risk bazlı genel 

denetimleri planları yapılarak 2021 yılı sonuna kadar öncelikli olarak değerlendirilen 61 tesis 

denetiminin yerinde gerçekleştirilebilmesi için Makam Oluru alınmış ve müfettiş görevlendirmeleri 

yapılmıştır.  

 Kurumumuzca, ülkemizde piyasada bulunan ruhsatlı/izinli beşeri tıbbi ürünlerin kalitesinin kontrolüne 

yönelik rutin piyasa kontrol programları hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Bu doğrultuda; 2021 yılının 

ilk 6 ayında planlanan piyasa kontrol programı Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanacaktır. 

 Ecza Depoları ve Medikal Gaz Depolama Tesislerine il sağlık müdürlüklerince yapılan rutin denetimleri 

ile ilgili 19.06.2021 tarihli ve E-24931227-611.03-4997 sayılı Makam Oluru alınarak 2021 yılının ikinci 6 

ayında denetimlere başlanılması planlanmış ve 81 il sağlık müdürlüğü bilgilendirilmiş olup iş ve işlemler 

bu minvalde yürütülecektir. 

 2020 yılında başlatılan Cerrahi maske piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri sürdürülecektir. 

 2021 yılı için rutin denetim programına alınan anestezi ve solunum devreleri ürün grubu piyasa 

gözetimi ve denetim faaliyetleri sürdürülecektir.  

 Tıbbi Cihaz Geri Çekme Yönetmeliği’nin hazırlanması planlanmaktadır.  

 AB Mevzuatı uyum kapsamında güncellenerek yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmeliklere uyumluluk 

sağlanması için Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetim ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik 

çalışmasına başlanması planlanmaktadır.   

 Piyasaya güvenli ve kaliteli kozmetik ürün arzına yönelik etkin piyasa gözetimi ve denetimlerinin 

yürütülmesi ve üretim yerlerinin GMP denetimlerinin yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. 

 İnternet siteleri incelenerek sağlık beyanı mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen sitelerin erişime 

engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirilecektir.  Ayrıca ilgili siteler, yapılan 

reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle gereği için Ticaret Bakanlığına bildirilecektir.   

 Kurumumuz internet sitesinde GMP Sertifikası almaya hak kazanan firmaların listelerinin 

yayınlanmasına devam edilecektir. Bu sayede kozmetik firmalarında GMP uyumu konusunda teşvik 
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oluşturulması ve Kozmetik Üretim Yeri İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası başvurularının artması 

hedeflenmektedir. 

 Vatandaşların güvenli ve etkin biyosidal ürünlere ulaşımını sağlamak amacıyla bu ürünlerin 

denetimlerine devam edilecektir. 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizde de etkisini gösteren COVID-

19 salgını nedeniyle tanıtımı ve satışları artan Koronavirüse karşı iyi geldiğini ima eden/ifade eden 

ürünlerin yer aldığı internet siteleri ile ilgili tarama işlemleri devam edecek olup bu ürünleri üreten, 

satan ve tanıtan kişiler ile internet siteleri hakkında idari para cezası/internet sitesi erişim engeli kararı, 

suç duyurusu işlemleri ve Kurumumuz sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları bilinçlendirme 

faaliyetleri devam edecektir. 

 Halen yürürlükte bulunan Beşeri Tıbbi Ürün İmalathaneleri İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Uygulama 

Kılavuzu’nda, Ek.2A-2B bölümünün (Beşeri İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin Üretimi ile Beşeri Biyolojik 

Tıbbi Ürünlerin Üretimi ) yürürlüğe konulması planlanmaktadır. 

 PIC/S GMP Kılavuzu ile mevcut GMP Kılavuzumuzun denkliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında; 

PIC/S GMP Kılavuzunda güncelleme yapılması planlanan Ek.13 (Araştırma Ürünlerinin Üretimi) 

bölümünün, mevcut GMP Kılavuzu ile karşılaştırılması çalışmaları yapılacaktır. 

 PIC/S Genel Sekreterliği tarafından gönderilen iş ve işlemler (kılavuz dokumanlar ve adaptasyonu, görüş 

bildirimi vb.)  gerçekleştirilecektir. 

 PIC/S Uyum Altkomitesi ve Kalite Risk Yönetimi Alt Komitesince yapılacak çevrimiçi toplantılara katılım 

sağlanarak, gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. 

 09-11 Kasım 2021 tarihlerinde Güney Kore Otoritesi (MFDS) tarafından düzenlenecek PIC/S yıllık sanal 

seminer programına katılım sağlanması planlanmaktadır. 

 Norm kadro çalışmalarının kalan %40’lık bölümü tamamlanacak olup nihai rapor hazırlanacaktır. 

 Kurum personelinin özgeçmişlerinin ve eğitim bilgilerinin güncel olarak tutulduğu Kariyer sisteminde 

yapılan bakım ve güncellemelere devam edilecektir. 

 Tamamlanacak olan norm kadro çalışmalarının dijital ortama aktarılması için Norm Kadro Sistemi’nin 

yazılım modulü tamamlanacaktır. 

 Hazırlayıcı Eğitim ve Sınavının yapılması planlanmaktadır.  

 Kurumumuz ilk 6 ayında yapılan hizmet içi eğitimlerin sonuçlarının raporlanması planlanmaktadır.  

 2020 yılında planlanan hizmet içi eğitimler çevrim içi olarak yapılması hedeflenmektedir. 

 Staja kabul edilen 7 öğrencinin staj iş ve işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. 

 Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim sistemi ile eğitim talebinde bulunan başkanlıkların eğitimlerinin 

organize edilmesi planlanmaktadır.  

 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav işlemleri yapılması planlanmaktadır. 

 Zorunlu eğitimler, motivasyon eğitimleri, oryantasyon eğitimleri, dışında diğer dairelerin kalite 

standartlarını oluşturabilmek için yaptıkları eğitimlerin sekreteryası ve organizasyonu da İnsan 
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Kaynakları Dairesince gerçekleştirilmeye devam etmesi planlanmaktadır.  

 İşçi disiplin soruşturmasına ait usul ve esasları gösteren kılavuzun hazırlanarak web sitemizde 

yayımlanması planlanmaktadır. 

 Tüm Kurumun yurtdışı, Kurum içi, Kurum dışı yazışmalarının İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

üzerinden yazılması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 

 Komisyon Görevlendirmelerine ait tüm gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarının yapılması 

planlanmaktadır. 

 Kurum personelinin diğer Kurumlara görevlendirmelerine ait yazılarının İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı üzerinden yazılması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 

 Mobbing alt yapısını oluşturmak için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 

 Kurum personelinin mobbing ile ilgili izlemesi gereken yolu gösteren iş akış şemasının oluşturulması 

planlanmaktadır. 

 Kurumlarda uygulanan Mobbing Yönetmeliklerinin Kurumumuza uyarlanması planlanmaktadır. 

 Oluşturulan Kurum Mobbing Usul ve Esaslarının değerlendirilmek üzere Makama sunulması 

planlanmaktadır.  

 Kurum Mobbing Usul ve Esasları çerçevesinde Komisyon oluşturulması planlanmaktadır. 

 Hizmet içi Eğitimlerde Mobbing başlıklarının dahil edilmesi, eğitim tarihlerinin ve eğitmenlerin 

belirlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca Kurumumuz üst yönetimine de bu eğitimlerin verilmesinin 

sağlanması planlanmaktadır. 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ödül ile ilgili hükümlerini işlevsel hale getirebilmek için bir ödül 

yönergesi hazırlama çalışmaları devam edecektir. 

 Kurumumuzdan emekli olmaya hak kazanan personelimize verilmek üzere Kurum Başkanımızın imzası 

ile Teşekkür Belgesi hazırlanmasına karar verilmiş olup çalışmalar devam edecektir. 

 Kurumumuz personelinin geçmişe dönük genel mal bildirimleri, özlük dosyaları, terfi ve intibak 

hareketleri kontrol edilerek eksikliklerin ve hataların giderilmesi için çalışmalar devam edecektir. 

 Ağustos ayı içerisinde Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) kapsamında 3 Farmakoloji Uzmanı ataması 

gerçekleştirilecektir. 

 Kurumumuza tahsis edilmiş olan 2021 mali yılı bütçesinin, şimdiye kadar olduğu gibi etkin, ekonomik 

ve verimli olarak kullanılması için gereken hassasiyetin gösterilmesi sağlanacaktır. 

 Sivil Savunma Planımız son haline getirilerek Sivil Savunma Komisyonu ve Makam tarafından imza 

altına alınması sağlanacaktır. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, Kurumumuz Ana Hizmet Binasında çalışan personelimize 3 yılda 

bir verilmesi zorunlu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi” 2020 yılı sonuna kadar tüm personele 

verilmesi sağlanacaktır. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, Hıfzıssıhha ve Gölbaşı Laboratuvarında görev yapan 

personelimize her yıl zorunlu olarak verilmesi gereken “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet İçi Eğitimi’nin 
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2020 yılı sonuna kadar verilmesi sağlanacaktır. 

 2021 yılında yapılması gereken Yangın alarm ve yangın söndürme sistemlerimizin rutin yıllık periyodik 

bakım şartnamelerini hazırlayarak, satın alma işlemleri başlatılacaktır.  

 COVID-19 salgını nedeniyle yapılamayan “Sivil Savunma Servis Görevlileri Eğitimi” ile “İlk Yardım 

Eğitimi’nin salgın tehlikesi ortadan kalktığı takdirde 2021 yılı içerisinde yapılması sağlanacaktır.  

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, Kamu Kurumlarında İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı 

bulundurma zorunluluğu 2020 yılının 7. ayına ertelenmişti. Tekrar ertelenmediği takdirde Kurumumuz 

için 1 işyeri hekimi ve en az 1 iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi sağlanacaktır. 

 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi sağlandığı takdirde, Kurumumuzda mevzuat 

gereği yapılması gereken iş ve işlemlerin yapılması sağlanacaktır.   

 2022 yılı için iklimlendirme, asansör, dış cephe cam silme asansörü, otomatik kapı, jeneratör, kesintisiz 

güç kaynağı (ups),  kamera sistemleri, telefon hatları bakım onarım işleri için hizmet satın alım işlemleri 

için teknik şartname hazırlanarak satın alma işlemleri başlatılmasını sağlanacaktır. 

 2022 yılı için Elektrik Alım İhalesi iş ve işlemleri yapılacaktır. 

 İklimlendirme ve Klima sistemlerinin kışlık bakımlarının yapılması sağlanacaktır. 

 COVID-19 salgını gibi kurum personelimizin sağlığını tehdit edebilecek her türlü virüs, bakteri ve salgına 

karşı; Kurumumuzun temizlik işlemleri konusunda gerekli önlemleri alıp planlamaları yapılacaktır. 

 Kurumumuzun güvenliği için; güvenlik ve gece memurlarının nöbet planlamasını etkin bir biçimde 

yapmaya devam edilecektir. 

 Elektronik Süreç Yönetim Sistemi Yazılım bakım ve güncelleme faaliyetleri sürdürülmeye devam 

edecektir. 

 01/04/2021 yılında TİTCK Bilgi Sistemleri Yazılım Bakım, Geliştirme, Güncelleme ve Destek Hizmetleri 

Projesi hizmet alımı işi kapsamında 24 personel ile bir yıl boyunca 31/03/2022 tarihine kadar hizmet 

verecek şekilde çalışmalar devam edecektir. 

 Kurum bilişim sistemlerinde süreleri bitmiş olan lisans, destek, garantilerin temin edilebilmesi yönünde 

işlemlerin tamamlanması hedeflenmektedir. 

 Kurumumuzda kullanılmakta olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan sanallaştırma-kümeleme 

sisteminin kurulabilmesi yönünde idareye sunulmuş olan bilgi notunda belirtilen sunucuların temin 

edilmesi ile kurulumlarının tamamlanması ve mevcut ekonomik ömrünü tamamlamış sanallaştırma-

kümeleme sistemlerinden verilerin yeni kurulacak yapıya aktarımları tamamlanacaktır.  

 Kurum sistemlerinin yedekliliği’nin sağlanabilmesi yönünde, Kuruma ait Felaket Kurtarma Merkezi 

(FKM) Sisteminin devreye alınması hedeflenmektedir.  

 Kurum bilişim sistemleri ağ sistemi, sunucu ve cihazlarında USOM tarafından belirlenecek siber 

güvenlik zafiyetleri, üreticiler tarafından yayınlanacak yama, önerilen düzeltmelere uygun olarak 

cihazlar üzerinde sağlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı “Bilişim Güvenliği Rehberine” uygun olarak eksik 

standartların oluşturulması hedeflenmektedir.   
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 Mevcut veri tabanındaki verilerin hazırlanan açık kaynak kodlu PostgreSQL veri tabanına taşınmasının 

SBSGM tarafından onaylanan ve mutabık kalınan plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

 Ürün tanıtım numuneleri bildirimlerinin listelenerek filtrelenebildiği raporun hazırlanması 

planlanmaktadır. 

 Deaktivasyon sürecinin revize edilmesi sağlanacaktır. 

 Paydaşlarca kullanılacak ihtiyaç duyulan raporların hazırlanması planlanmaktadır. 

 Kurum Mührümüzün HSM cihazı üzerinden kullanılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

 2021-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gelecek dönem izlemeleri 

gerçekleştirilerek yıl sonu izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. 

 Kurumumuz 2021-2023 bütçesi ile yatırım programı hazırlama sürecine ilişkin çalışmalar Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda tamamlanacaktır. 

 TİTCK 2021 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. 

  TİTCK 2022 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları yürütülecektir. 

 Kurumumuz 2019-2023 Stratejik Planına ilişkin güncelleme süreci başlatılmış olup söz konusu 

güncelleme çalışmalarının sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

 Kurum Yönetim Bilgi Sistemi’nin oluşturulması ve sonrasında sistemin aktif kullanım sürecinde görev 

alacak Kurum Başkanlıklarında görev yapan personelden Yönetim Bilgi Sistemi Çalışma Ekibi kurulması 

iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 Kurum Yönetim Bilgi Sistemi Çalışma Ekibine yönelik “Bilgilendirme Eğitimi” düzenlenecektir. 

 Karar alma sürecinde yönetimin Yönetim Bilgi Sistemi’nde ne tür bilgilere ihtiyaç duyabileceğinin tespiti 

için Kurum genelinde kapsamlı bir ihtiyaç analizinin yapılması ve gereksinim duyulan bilgilerin ve 

belgelerin saptanması gerçekleştirilecektir. 

 Yönetim Bilgi Sistemi’ne veri sağlayıcı birimlerin tespit edilmesi gerçekleştirilecektir. 

 Yönetim Bilgi Sistemi açısından Kurum genelinde ihtiyaç duyulan bilgiye ve uzmanlığa hızlı erişim 

sağlanması için “Kurumsal Bilgi Haritası” oluşturulma alt yapı çalışmaları iş ve işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

 Kurum çalışanlarının tamamına yönelik yıllık zorunlu “Kalite Dokümantasyon Eğitimi” düzenlenecektir.  

 Kurumsal iç tetkik yapılacaktır. İç Tetkik sonrası tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici 

faaliyetler yürütülecektir. Süreç içinde ihtiyaç duyulan yeni dokümanlar hazırlanmaya, mevcut 

dokümanların revizyon ve iptal işlemleri yapılmaya devam edecektir.  

 2021 yılı Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.  

 Yürütülen çalışmalar esnasında ortaya çıkan uygunsuzlukların düzeltilmesi ve mevcudun daha iyiye 

taşınması amacıyla süreç iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.  

 İç tetkik, memnuniyet anketi, süreç iyileştirme süreçlerinin çıktıları Yönetimin Gözden Geçirme 

Toplantısı yapılarak Üst Yönetime aktarılacaktır.  
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 Dünya Sağlık Örgütü tarafından listelenen ulusal ilaç otoriteleri arasında yer alma çalışmaları 

kapsamında yapılacak çalışmalarda görev alınacaktır.
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Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 
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Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 
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EK 3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi 

 


