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YÖNETMELİK

Türk�ye İlaç ve Tıbbî C�haz Kurumundan:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/12/2021 tar�hl� ve 31686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşer� Tıbb� Ürünler
Ruhsatlandırma Yönetmel�ğ�n�n 2 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“ı) Tıbb� çayları,
�) Aromaterap�de kullanılan tıbb� ürünler�,”
MADDE 2-  Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “Beşer� tıbb� ürün”

�bares� “Beşer� tıbb� ürün (�laç)” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (v) ve (çç) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“v) Ortak pazarlanan ürün: Ruhsatlı b�r beşer� tıbb� ürün �le aynı kal�tat�f ve kant�tat�f terk�be, aynı farmasöt�k
şekle, aynı üret�m yer�/yerler�ne sah�p olan ve t�car� �sm� har�ç her açıdan tamamen aynı olan beşer� tıbb� ürünü,”

“çç) Referans tıbb� ürün: B�l�msel olarak kabul ed�leb�l�r etk�l�l�k, kal�te ve güvenl�l�ğe sah�p olduğu
kanıtlanmış, etk�n madde/maddeler açısından Kurum, ICH (Uluslararası Harmon�zasyon Konsey�) kurucu veya da�m�
üyes� yetk�l� otor�teler�, Avusturalya Ulusal İlaç Otor�tes� (TGA) veya İng�ltere Ulusal İlaç Otor�tes� (MHRA)
tarafından �dar�, kal�te, prekl�n�k ve kl�n�k ver�ler �le b�rl�kte tam dosya �le ruhsatlandırılmış veya �z�n ver�lm�ş beşer�
tıbb� ürünü,”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) ve (p) bentler� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“m) Kl�n�k çalışmaların Türk�ye’de yürütülmes� durumunda; Kurum tarafından söz konusu kl�n�k çalışmalara

araştırma �zn� ver�ld�ğ�ne da�r b�lg� veya belge, Türk�ye dışında yürütülmes� durumunda �se;
1) İlaç ve B�yoloj�k Ürünler�n Kl�n�k Araştırmaları Hakkında Yönetmel�kte düzenlenen b�l�msel ve et�k

gerekl�l�kler� karşıladığına �l�şk�n açıklamayı �çeren başvuru sah�b� beyanı.
2) Kurum, Avustralya İlaç Otor�tes� (TGA), İng�ltere İlaç Otor�tes� (MHRA), Uluslararası Harmon�zasyon

Kom�tes� (ICH) kurucu veya da�m� üyes� yetk�l� otor�teler� tarafından �z�n ver�len kl�n�k çalışmalar �ç�n Kurum,
Avustralya İlaç Otor�tes� (TGA), İng�ltere İlaç Otor�tes� (MHRA), Uluslararası Harmon�zasyon Kom�tes� (ICH)
kurucu veya da�m� üyes� yetk�l� otor�teler� tarafından söz konusu kl�n�k çalışmalara araştırma �zn� ver�ld�ğ�ne da�r b�lg�
veya belge.

3) Kurum, Avustralya İlaç Otor�tes� (TGA), İng�ltere İlaç Otor�tes� (MHRA), Uluslararası Harmon�zasyon
Kom�tes� (ICH) kurucu veya da�m� üyes� yetk�l� otor�teler� dışındak� d�ğer sağlık otor�teler� tarafından �z�n ver�len
kl�n�k çalışmalar �ç�n Kurum, Avustralya İlaç Otor�tes� (TGA), İng�ltere İlaç Otor�tes� (MHRA), Uluslararası
Harmon�zasyon Kom�tes� (ICH) kurucu veya da�m� üyes� yetk�l� otor�teler� tarafından �lg�l� kılavuz gerekl�l�kler�
doğrultusunda gerçekleşt�r�len ve söz konusu kl�n�k çalışmaların uygun olduğunu gösteren İy� Kl�n�k Uygulamaları
(İKU) denet�m raporu.”

“p) Ortak pazarlanan beşer� tıbb� ürün başvurularında, ortak pazarlamaya konu beşer� tıbb� ürünler�n tamamen
aynı olduğuna, tüm varyasyon başvurularının �lg�l� kılavuza uygun olarak yapılacağına ve aynı üret�m yer�/yerler�nde
üret�m�n�n yapılacağına �l�şk�n taahhüt.”

MADDE 5-  Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(3) 37/A maddes� uyarınca ruhsat başvurusu yapılan beşer� tıbb� ürünler �ç�n �k� yüz on gün olan
ruhsatlandırma süres� doksan gündür.”

 “(4) Kurum tarafından ruhsatlandırma sürec� sırasında gerekt�ğ� durumlarda 8 �nc�, 9 uncu, 10 uncu, 33 üncü,
36 ncı ve 37/A maddeler� kapsamında başvuru sah�b�nden ek b�lg� ve belge talep ed�ld�ğ� hallerde �lg�l� b�lg� ve
belgeler tem�n ed�lene kadar ruhsatlandırma süres� durdurulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Süren�n durdurulması �le �lg�l� 14 üncü madden�n b�r�nc� ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler bu

madde kapsamında bel�rlenen beşer� tıbb� ürünler �ç�n de geçerl�d�r.”
MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (ç) bend�nde yer alan

“kanıtlanamadığının,” �bares� “kanıtlanamadığının veya,” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�ş
ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“d) Kal�tat�f ve kant�tat�f formülün ve ürünün kal�tes�ne �l�şk�n ver�ler�n uygunsuzluğunun,”
“(3) Bu madde kapsamında redded�len ruhsat başvurularının değerlend�rmes�ne �l�şk�n b�lg�ler yayımlanmaz.”
MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Ruhsat başvurusunun esastan redd� hal�nde karar gerekçel� olarak başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r veya b�ld�r�m

yapılamaması hal�nde Kurum �nternet s�tes�nde �lan ed�leb�l�r. Başvuru sah�b�n�n karara karşı b�ld�r�m veya �lan
tar�h�nden �t�baren kırk beş gün �ç�nde Kuruma �t�raz etme hakkı vardır. Kırk beş gün �ç�nde �t�raz ed�lmed�ğ� takd�rde,
başvuru belgeler� sah�b�ne �ade ed�l�r. Başvuru sah�b�n�n belgeler� �ade almaması durumunda; 18/10/2019 tar�hl� ve
30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arş�v H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k hükümler� uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n �k�nc�, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.



“(2) Past�ller, oral spreyler, ç�ğneme tabletler�, balık yağı preparatları, n�kot�n sakızları ve ped�yatr�k v�tam�n
şuruplarında sadece aroma farklılığı bulunması durumu �le sadece tek dozluk çok dozluk kullanım farkı bulunan beşer�
tıbb� ürünler ve büyük hac�ml� parenteraller�n ş�şe ve torba şekl�ndek� pr�mer ambalaj formları ve bunların yanı sıra
18/12/2021 tar�hl� ve 31693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ruhsatlı Beşer� Tıbb� Ürünlerdek� Varyasyonlara Da�r
Yönetmel�k kapsamında yer alan çeş�tleme başvuruları �st�sna olmak üzere; Kurum tarafından ruhsatlandırılan beşer�
tıbb� ürün �le etk�n madde/maddeler açısından b�r�m dozda aynı kal�tat�f ve kant�tat�f b�leş�me sah�p, aynı end�kasyon
ve aynı farmasöt�k şek�ldek� ürün �ç�n aynı gerçek ya da tüzel k�ş�ye, farklı b�r t�car� �s�mle de olsa �k�nc� b�r ruhsat
ver�lmez.  Ancak ruhsatlı b�r beşer� tıbb� ürüne üstünlük sağladığı b�l�msel ve teknoloj�k olarak göster�len veya
Kurumca uygun bulunan b�r gerekçeye sah�p beşer� tıbb� ürünlere �l�şk�n başvurular ayrıca değerlend�r�l�r. Bu fıkra
kapsamında etk�n madde/maddeler�n aynı kabul ed�lmes�ne �l�şk�n değerlend�rmede 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının
(�) bend� esas alınır.”

“(4) B�r beşer� tıbb� ürüne, geleneksel b�tk�sel tıbb� ürün, tıbb� c�haz veya homeopat�k tıbb� ürün �le aynı �s�ml�
ruhsat ver�lemez.”

“(6) Kurum tarafından ruhsatlandırılan beşer� tıbb� ürünler�n l�stes� en az ayda b�r kez olmak üzere Ruhsatlı
Beşer� Tıbb� Ürünler L�stes� adıyla Kurum resmî �nternet sayfasında ve yılda b�r kez olmak üzere Resmî Gazete’de
�lan ed�l�r.”

“(7) Kurum, �lg�l� beşer� tıbb� ürünün farmasöt�k ve kl�n�k önces� testler, kl�n�k araştırmalar, r�sk yönet�m
s�stem� ve farmakov�j�lans s�stem�ne �l�şk�n t�car� olarak g�zl� n�tel�ktek� b�lg�ler� �çermeyen b�r halka açık
değerlend�rme raporu düzenleyeb�l�r.  Bu değerlend�rme raporu, �lg�l� beşer� tıbb� ürünün kal�tes�n�n, güvenl�l�ğ�n�n
veya etk�l�l�ğ�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n öneml� olan yen� b�lg�ler elde ed�ld�ğ�nde güncellen�r. Halka açık
değerlend�rme raporu, özell�kle beşer� tıbb� ürünün kullanım koşulları �le �lg�l� b�r bölümün yer aldığı b�r özet �çer�r.”

MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) ve (o) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkrada yer alan “durumlarından en az b�r�n�n tesp�t� hal�nde, beşer� tıbb� ürüne a�t ruhsat Kurum
tarafından askıya alınır” �bares� “durumlarından en az b�r�ne �l�şk�n uygunsuzluğun tesp�t ed�lerek sübut bulunması
hal�nde veya ruhsat sah�b� tarafından ürünün ruhsatının �ptal�n�n talep ed�lmes� hal�nde beşer� tıbb� ürüne a�t ruhsat
Kurum tarafından askıya alınır” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“m) 25 �nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında yer alan yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes�,”
 “o) Halk sağlığı ve �laca er�ş�m�n sürdürüleb�l�rl�ğ� açısından önem arz eden beşer� tıbb� ürünün, Kurum

tarafından talep ed�lmes�ne rağmen, talep tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde ruhsat sah�b� tarafından p�yasaya arz
ed�lmemes�,”

MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 23- (1) Aşağıda bel�rt�len durumlardan b�r�n�n mevcud�yet� hal�nde beşer� tıbb� ürün �ç�n ver�lm�ş

olan ruhsat �ptal ed�l�r:
a) 22 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında sayılan hallerden (�) ve (j) bentler�nde sayılanlar har�ç olmak üzere b�r�

veya b�rkaçı sebeb�yle ruhsatı askıya alınan ürünler hakkında ruhsat sah�b� tarafından ruhsatın askıya alındığı tar�hten
�t�baren en geç altı ay �ç�nde askıya alınma gerekçes�n�n aks�n� �spatlayan belgeler�n sunulmaması veya durumu
açıklayan belgeler�n Kurum tarafından uygun bulunmaması.

b) Ruhsat üzer�nde Kuruma tebl�ğ ed�lm�ş hac�z veya tedb�r kararı bulunmaması koşuluyla, ruhsat sah�b�n�n
taleb� ve Kurumun uygun görmes�.

c) 22 nc� madden�n beş�nc� fıkrası uyarınca taahhüt ed�len süre �çer�s�nde ürünler�n p�yasaya arz ed�lmemes�.
 (2) Ortak pazarlanan ürünlerden başvurusu tam ve eks�ks�z dosya �le yapılan ürüne a�t ruhsatın �ptal ed�lmes�

hal�nde, ruhsat başvurusu yalnızca Ek-1’e uygun olarak hazırlanan Modül 1 �le kabul ed�lm�ş olan ortak pazarlanan
ürünlere a�t ruhsatlar da �ptal ed�l�r. Bununla b�rl�kte tam ve eks�ks�z dosya �le ortak pazarlama ruhsatı düzenlenen
ürün/ürünler�n ruhsat statüler� �se �lg�l� kılavuz doğrultusunda Kuruma başvuru yapılması hal�nde güncellen�r.

(3) Ruhsatlı Beşer� Tıbb� Ürünlerdek� Varyasyonlara Da�r Yönetmel�k kapsamında yapılan çeş�tleme
başvurularında başvuru sah�pler�n�n mevcut ruhsatların �ptal�n� talep etmeler� hal�nde, çeş�tleme başvurusunda
bulunulan ürünler �ç�n ruhsat düzenlend�ğ�nde mevcut ruhsatlar eş zamanlı olarak askıya alınmaksızın �ptal ed�l�r.

(4) Ruhsatı �ptal ed�len b�r beşer� tıbb� ürünün üret�m� veya �thalatı durdurulur. Hâl�hazırda p�yasada bulunan
beşer� tıbb� ürünler hakkındak� karar, ruhsatın �ptal gerekçes� d�kkate alınarak Kurum tarafından ver�l�r.

(5) B�r�nc� fıkranın (b) bend�ne göre �ptal �şlem� uygun görülüp askıya alınan ruhsatlar; altı ay süreyle Kurum
resmî �nternet sayfasında �lan ed�l�r. Bu fıkra kapsamında Kurum resm� �nternet sayfasında askıya alındığı �lan ed�len
ruhsatlar; talep hal�nde, ürünü p�yasaya arz etme taahhüdünde bulunan ve bu Yönetmel�kle bel�rlenen ruhsat
başvurusunda bulunma şartlarını ha�z gerçek ya da tüzel k�ş�lere, bu k�ş�ler�n talepler� ve ruhsat sah�b�n�n rızası
bulunması hal�nde, ruhsat devr� başvuru şartlarının sağlanması koşuluyla devred�l�r. Dev�r başvurusu yapılan
ruhsatların �ptal ed�lme �şlemler�ne devam ed�lmez. 

(6) B�r�nc� fıkranın (b) bend�ne göre ruhsat �ptal� talep ed�len ürünler�n; ortak pazarlanan ve ruhsat başvurusu
tam ve eks�ks�z dosya �le yapılan b�r beşer� tıbb� ürün olması durumunda, ruhsat sah�b�n�n ortak pazarlamaya konu
ed�len d�ğer beşer� tıbb� ürün/ürünler�n l�stes�n� Kuruma sunması zorunludur.

(7) 22 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (o) bend� gereğ�nce askıya alınan ürünler�n ruhsat askı süres� Kurum
tarafından uygun bulunması hal�nde altı ay daha uzatılab�l�r.

(8) Yurt dışı �laç l�stes�nde yer alan veya tedar�k ed�lememes� neden�yle halk sağlığı r�sk� oluşturacak beşer�
tıbb� ürünler �ç�n Kurum, dördüncü ve altıncı fıkralar kapsamındak� hususlara �l�şk�n ruhsat askı süres�n� uzatab�l�r.

(9) Kurum tarafından ruhsatları �ptal ed�len beşer� tıbb� ürünler�n l�stes� Kurum resmî �nternet sayfasında �lan
ed�l�r.”

MADDE 12- Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(6) Kurum, güncel b�l�msel gerekl�l�klere uygun olarak ruhsat düzenlenm�ş ürünler �ç�n de �lave b�lg� ve belge

talep edeb�l�r. Ruhsat sah�b� Kurum tarafından talep ed�len b�lg� ve belgeler� bel�rt�len süre �çer�s�nde Kuruma



sunmakla yükümlüdür.
(7) Ruhsat sah�pler�, Kurum b�lg� yönet�m s�stem�ne Kurumca bel�rlenen gerekl�l�klere uygun olarak ürünler�n

kayıtlarını yapmakla ve bu ver�ler�n güncell�ğ�n� sağlamakla yükümlüdür.”
MADDE 13- Aynı Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (e) bentler� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“a) Mahkemece ruhsatın devred�ld�ğ�ne da�r mahkeme �lamı, �cra da�res�nce ruhsatın cebr� �cra yoluyla

satıldığına �l�şk�n karar veya dev�r sözleşmes�ne konu taraflara a�t s�c�l tasd�knames� �le noter huzurunda düzenlenm�ş
ve aşağıdak� hususları �çeren sözleşme;

1) Ruhsat devr� �şlem�ne konu olan beşer� tıbb� ürünün �sm�, ruhsat tar�h� ve sayısı,
2) Ruhsatı devredecek ve ruhsatı devralacak olan gerçek ya da tüzel k�ş�ler�n �s�m ve adresler�,
3) Kurum tarafından onaylanmış, tam ve güncellenm�ş olan mevcut beşer� tıbb� ürün dosyasının eks�ks�z b�r

b�ç�mde devralan k�ş�ye tesl�m ed�ld�ğ�ne da�r tutanak.”
“e) Türk�ye’de �mal ed�lecek beşer� tıbb� ürünlerde başvuru sah�b�n�n üret�c� olmaması durumunda, Beşer�

Tıbb� Ürünler İmalathaneler� Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len şartlara sah�p b�r üret�c� �le yaptığı fason üret�m sözleşmes� ve
taraflara a�t s�c�l tasd�knames�.”

“(5) Kurum tarafından talep ed�len b�lg� ve belgeler�n veya sunulacağı tar�h b�lg�s�yle bu b�lg� ve belgeler�n
sunulamadığına �l�şk�n gerekl� açıklamanın en geç otuz gün �ç�nde Kuruma sunulmaması durumunda dev�r başvurusu
�ptal ed�l�r.”

MADDE 14- Aynı Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes�n�n �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak�
değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(2) Kurum tarafından ruhsatlandırılarak �lk kez p�yasaya sunulacak beşer� tıbb� ürünler �ç�n ruhsat sah�b�;
Kurumca depocuya satış f�yat başvurusu uygun bulunulan beşer� tıbb� ürünler �ç�n depolama faal�yetler�n� kend� özel
veya tüzel k�ş�l�ğ�ne a�t tes�slerde yapması durumunda Kurum tarafından düzenlenen belgey�, bunun dışındak�
durumlarda �se depolama yer�ne a�t Kurum tarafından düzenlenen belgey�, taraflar arasında ürünün depolanmasına
yönel�k olarak �mzalanmış belgey� ve taraflara a�t s�c�l tasd�knames�n� satış �zn� başvurusu �le b�rl�kte Kuruma sunar.

(3) Kurum, satış �zn� �ç�n başvurulan ve Kurumca f�yatı onaylanan beşer� tıbb� ürüne �l�şk�n ambalaj örneğ�n�
ve kullanma tal�matını gerekl� b�lg�ler açısından �nceler.

(4) Beşer� tıbb� ürünün ruhsata esas ambalaj b�lg�ler�n�n veya özell�kler�n�n veya kullanma tal�matının
değ�şmes�ne yol açan �şlemler �ç�n yen�den satış �zn� alınmasına gerek yoktur. Ancak üret�m yer�n�n yurt dışından
ülkem�ze ya da ülkem�zden yurt dışına transfer�, mevs�msel, pandem� önces� veya pandem�k gr�p aşısındak�
suşun/suşların yen�s�yle değ�şt�r�lmes�, ambalaj boyutu değ�ş�kl�ğ�, ruhsat dev�r �şlemler� sonrasında veya 22 nc�
madden�n beş�nc� fıkrası doğrultusunda ruhsatının askıda olma durumu kaldırılan ürünler �ç�n p�yasaya sunulmadan
önce; �k�nc� fıkrada bel�rt�len belgeler sunulmaksızın Kuruma başvurularak satış �zn� alınması gerek�r.”

“(5) Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa B�rl�ğ� tarafından tanınan veya Sağlık Bakanlığı tarafından kabul
ed�len halk sağlığı tehd�tler�ne karşı ac�l durumlarda kullanılacak olan ve tedar�ğ� yalnızca kamu tarafından yapılacak
beşer� tıbb� ürünler �ç�n Kurum, satış �zn�nde söz konusu ürünler�n p�yasaya sunulab�leceğ� kamu h�zmet� veren sağlık
kurum ve kuruluşlarına �l�şk�n kısıtlamalar tanımlayab�l�r. Söz konusu kısıtlamalar satış �zn�nde bel�rt�l�r.”

MADDE 15- Aynı Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(1) Satış �zn� bulunan, �z�nl� olup ruhsat başvurusunda bulunulmuş veya ruhsatlı olan kan ürünler� �ç�n
ruhsat/�z�n sah�b�, ürününü p�yasaya sunmadan önce 28 �nc� maddede yer alan hususlara �laveten Kurum tarafından
yayımlanan kılavuza uygun olarak ürünün her ser�s� �ç�n p�yasaya sunum �zn� almak üzere Kuruma başvurur.

(2) P�yasaya sunum �zn� önces�, kan ürünler�n�n veya kan ürünü �çeren beşer� tıbb� ürünler �le kan ürününün,
beşer� tıbb� ürünün �çer�ğ�nde etk�n veya yardımcı madde olarak bulunduğu hallerde; ürünler�n her ser�s� �ç�n ürüne
göre bel�rlenen anal�zler, Kurum laboratuvarında veya Kurum tarafından bu amaçla kabul ed�lm�ş b�r laboratuvarda
yapılmış olmalıdır.

(3) Kan ürünler� veya kan ürünü �çeren beşer� tıbb� ürünlere p�yasaya sunum �zn� alınab�lmes� �ç�n satışa
sunulması talep ed�len m�ktar �le aşağıda bel�rt�len belge ve b�lg�ler�n Kuruma sunulması ve �k�nc� fıkra uyarınca
yapılan anal�zler �le b�rl�kte mezkur belgeler�n Kurum tarafından uygun bulunması hal�nde �lg�l� beşer� tıbb� ürünlere
p�yasaya sunum �zn� ver�l�r:

a) Beşer� tıbb� ürünün �sm� ve �çer�ğ�,
b) Her ser� bulk kan ürününün veya her ser� b�tm�ş kan ürününün veya kan ürününün beşer� tıbb� ürünün

�çer�ğ�nde etk�n madde olarak bulunmadığı hallerde kan ürünü olan yardımcı madden�n her ser�s� �ç�n Kurum
tarafından uygun görülmüş Sağlık Otor�tes� tasd�kl� ser� serbest bırakma sert�f�kası (belgen�n yurt dışından tem�n
ed�lmes� hal�nde apost�l şerhl�/konsolosluk onaylı), ser� serbest bırakma sert�f�kasının sunulamaması durumunda
Kurum tarafından yayımlanan kılavuzda bel�rt�len belgeler,

c) Her ser� bulk veya b�tm�ş ürün �ç�n onaylı anal�z sert�f�kası,
ç) Ruhsat sah�b� ve uygulanab�l�r olduğu durumlarda l�sansör veya üret�c� f�rma tarafından düzenlenm�ş her

ser�n�n hang� ülke/ülkelerde satıldığını m�ktarları �le gösteren belge �le henüz satılmadığı durumlar �ç�n satılmayan
ürünler�n durumunun beyan ed�ld�ğ� belge, ser�n�n sadece ülkem�ze �thal� söz konusu olduğu durumlarda �se �lg�l�
ser�de kullanılan plazma havuzlarının her ser�s�n�n kullanıldığı d�ğer ürünler�n hang� ülke/ülkelerde satıldığını
m�ktarları �le gösteren belge,

d) L�sansör veya üret�c� f�rma tarafından düzenlenm�ş plazma bağışında esas alınan kurallar, plazmanın
toplanma tar�h� ve donör t�p� (gönüllü, paralı) ve Kurumca talep ed�len durumlarda donörler�n l�stes�n�n sunulacağına
da�r taahhüt,

e)  Kurum tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak hazırlanan ve her plazma havuzuna a�t örnekler �ç�n
HBsAg, HIV 1/2 ve HCV RNA testler�n�n uygulandığını ve net�celer�n� gösteren belgeler,



f) Her ser� �ç�n donörler�n Kurumca bel�rlenen hastalıklar veya hastalıkların şüphes� (Örneğ�n; Creutzfeld-
Jacob (CJ) hastalığı g�b�) yönünden güvenl� olduğuna ve donörler arasında bu hastalıklara sah�p donör olmadığına da�r
üret�c� veya l�sansör f�rma tarafından düzenlenm�ş belge,  

g) Ruhsat sah�b� ve uygulanab�l�r olduğu durumlarda l�sansör veya üret�c� f�rma tarafından düzenlenen ve ser�
numarası bel�rt�len ürüne a�t güncel varyasyon taahhüdü.”

“(5) Kan ürününün, beşer� tıbb� ürünün �çer�ğ�nde etk�n maddeye �lave olarak yardımcı madde olarak
bulunduğu hallerde, kan ürünü olan yardımcı madde/maddeler�n her ser�s� �ç�n mevcut talep ed�len belgelere ek olarak
üçüncü fıkranın (b), (c), (e) ve (f) bentler�nde yer alan b�lg� belgeler�n de Kuruma sunulması gerekmekted�r.”

MADDE 16- Aynı Yönetmel�ğ�n 30 uncu maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak� değ�şt�r�lm�ş ve
aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(3) İz�nl� olup ruhsat başvurusunda bulunulmuş veya ruhsatlı olan �mmünoloj�k beşer� tıbb� ürünlere p�yasaya
sunum �zn� alınab�lmes� �ç�n p�yasaya sunulması talep ed�len m�ktar b�ld�r�lerek aşağıda bel�rt�len belge ve b�lg�ler
Kuruma sunulur:

a) Her ser� �ç�n bulk veya b�tm�ş ürün �ç�n Kurum tarafından uygun görülmüş Sağlık Otor�tes� tasd�kl� ser�
serbest bırakma (batch/lot release) sert�f�kası (belgen�n yurt dışından tem�n ed�lmes� hal�nde apost�l şerhl�/konsolosluk
onaylı), ser� serbest bırakma sert�f�kasının sunulamaması durumunda Kurum tarafından yayımlanan kılavuzda
bel�rt�len belgeler,

b) Her ser� bulk veya b�tm�ş ürün �ç�n onaylı anal�z sert�f�kası,
c) Ruhsat sah�b� f�rma ve uygulanab�l�r olduğu durumlarda l�sansör veya üret�c� f�rma tarafından düzenlenen,

�thal ed�lmek �stenen ve ser� numarası bel�rt�len ürüne a�t güncel varyasyon taahhüdü,
(4) Kurum gerekl� gördüğü hallerde üçüncü fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len ser� serbest bırakma (batch/lot

release) sert�f�kasında yer alan anal�zler�n tümünün veya b�r kısmının Kurum laboratuvarınca yapılmasını talep
edeb�l�r.”

“(5) İz�nl� olup ruhsat başvurusunda bulunulmuş veya ruhsatlı olan �mmünoloj�k beşer� tıbb� ürünler �ç�n
başvuru kapsamında sunulan belgeler�n ve �z�nl� olup ruhsat başvurusunda bulunulmuş ürünler�n anal�z sonucunun
uygunluğu hal�nde �lg�l� ser�ye p�yasaya sunum �zn� ver�l�r.

(6) Satış �zn� bulunan ruhsatlı alerjen ürünler �ç�n �se; ruhsat sah�b�, ürününü p�yasaya sunmadan önce ürünün
her ser�s� �ç�n p�yasaya sunum �zn� almak üzere Kurum tarafından yayımlanan kılavuzda bel�rt�len b�lg� ve belgelerle
Kuruma başvuru yapılır. Ruhsatlı olan alerjen ürünler �ç�n başvuru kapsamında sunulan belgeler�n uygunluğu hal�nde
�lg�l� ser�ye p�yasaya sunum �zn� ver�l�r.

(7) Etk�n madde/maddeler� �nsan kanı ya da plazmasından elde ed�lmeyen ancak üret�m proses�nde �nsan kanı
ya da plazmasından elde ed�len kan b�leşenler�n�n yer aldığı kan b�leşenler�ne dayalı beşer� tıbb� ürünler�n her ser�s�
�ç�n ürüne göre Kurum tarafından bel�rlenen anal�zler Kurum laboratuvarında veya Kurum tarafından bu amaçla kabul
ed�lm�ş b�r laboratuvarda yapılmış olmalıdır. Söz konusu ürünler �ç�n Kurum tarafından yayımlanan kılavuzda
bel�rt�len b�lg� ve belgelerle başvuru yapılır.

(8) Ülkem�zde dolumu ve/veya üret�m� yapılacak ruhsatlı veya koşullu olarak ruhsatlandırılan (Ac�l Kullanım
Onayı) aşılar ve �mmun serumların b�tm�ş ürünün her b�r ser�s�n�n p�yasaya sunum �zn� �ç�n Kurum tarafından
yayımlanan kılavuzda bel�rt�len b�lg� ve belgelerle başvuru yapılır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmel�ğ�n dördüncü bölümünün başlığı “Koşullu ve İst�sna� Durumlarda
Ruhsatlandırma, Zorunlu L�sans, Güven” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 18- Aynı Yönetmel�ğe 37 nc� maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Güven
MADDE 37/A- (1)  Karşılaştırılab�l�r standartlara sah�p d�ğer �laç otor�teler� veya bölgesel ya da uluslararası

kuruluşlar tarafından yapılan öncek� değerlend�rmeler, Kurum tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak d�kkate
alınab�l�r.”

MADDE 19- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) 6/10/2010 tar�hl� ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel B�tk�sel Tıbb� Ürünler

Yönetmel�ğ�n�n geç�c� 1 �nc� ve geç�c� 2 nc� maddeler� gereğ� ara ürün �z�n belges�ne sah�p olan veya ara ürün �z�n
belges�ne yönel�k �şlemler� devam ederken ruhsat başvurusunda bulunulan ve beşer� tıbb� ürün kapsamında
değerlend�r�lmes�ne karar ver�lm�ş ve ruhsatlandırılma sürec� devam eden ürünler �ç�n bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe
g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �çer�s�nde ruhsatlandırma sürec�n�n tamamlanması zorunludur. Bu süre zarfında ruhsat
alamayan ürünler�n ara ürün �z�n belges�ne sah�p olanlarının �z�n belgeler� �ptal ed�l�r ve ruhsat başvuruları �ade ed�l�r.
Ara ürün �z�n belgeler� �ptal ed�len bu ürünler�n üret�m�ne, �thalatına ve p�yasaya arzına �z�n ver�lmez. P�yasada
bulunan ürünler raf ömrü sonuna kadar p�yasada bulunab�l�r. Ruhsatlandırma �şlem� bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren �k� yıl �çer�s�nde tamamlanmayan ve �z�n belges�ne sah�p olmayan ürünlere a�t ruhsat başvuruları da
�ade ed�l�r.”

MADDE 20- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İmmünoloj�k beşer� tıbb� ürün veya kan ürünü ruhsat geç�ş başvurusu
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Etk�n madde/maddeler� �nsan kanı ya da plazmasından elde ed�lmeyen ancak üret�m

proses�nde �nsan kanı ya da plazmasından elde ed�len kan b�leşenler�n�n yer aldığı kan b�leşenler�ne dayalı, hâl�hazırda
kan ürünü olarak ruhsatlandırılan beşer� tıbb� ürünler �ç�n bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl
�çer�s�nde Kuruma �mmünoloj�k beşer� tıbb� ürün ruhsat başvurusu yapılır. Bu başvurular �ç�n, başvuru tar�h�nden
�t�baren b�r yıl �çer�s�nde ruhsat değ�ş�kl�k sürec�n�n tamamlanması zorunludur. Bu süre �ç�nde ruhsat değ�ş�kl�k sürec�
tamamlanmayan beşer� tıbb� ürünler �ç�n 22 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend� doğrultusunda ruhsat askıya
alma �şlem� uygulanır.

(2) Etk�n madde/maddeler� �nsan kanı ya da plazmasından elde ed�len kan b�leşenler�n�n yer aldığı kan
b�leşenler�ne dayalı, hâl�hazırda �mmünoloj�k ürün olarak ruhsatlandırılan beşer� tıbb� ürünler �ç�n 1/1/2024 tar�h�ne



kadar Kuruma kan ürünü beşer� tıbb� ürün ruhsat başvurusu yapılır.”
MADDE 21- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 4 üncü maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“Alerjen ürünler� �ç�n geç�c� �z�n
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Avrupa B�rl�ğ�nde yer alan ülkelerden herhang� b�r�nde üret�len ve hal� hazırda

Avrupa B�rl�ğ� üyes� ülkelerde p�yasada bulunan alerjen ürünler, aşağıdak� gerekl�l�kler�n karşılanması kaydıyla
31/12/2024 tar�h�ne kadar p�yasaya arz ed�leb�l�r:

a) Ek-1 doğrultusunda hazırlanmış Modül 1 �le geç�c� �z�n başvurusu yapılır.
b) Modül 1’de yer alan başvuru formunun 6.15 ek�nde yalnızca söz konusu ürünün �lg�l� ülken�n p�yasasında

bulunduğunu göster�r güncel Farmasöt�k Ürün Sert�f�kası yer alır.
c) Kurum, ön değerlend�rme sırasında Modül 1 �le yapılan alerjen ürün geç�c� �z�n başvurusunu �nceler ve

başvurunun kabul ed�ld�ğ�n� veya redded�ld�ğ�n� başvuru sah�b�ne resmî olarak b�ld�r�r. Başvurunun kabul ed�ld�ğ�ne
da�r b�ld�r�m geç�c� �z�n değerlend�rme sürec�n�n başlangıç tar�h� olarak kabul ed�l�r. Geç�c� �z�n değerlend�rme sürec�
en geç otuz gün �ç�nde sonuçlandırılır. Kurum dışı kuruluşların değerlend�rmeler� �ç�n geçen süre; hafta sonu tat�l�
har�ç olmak üzere resmî tat�ller �ç�n geçen süre ve olağanüstü haller �ç�n geçen süre geç�c� �z�n süres�ne dâh�l ed�lmez.

ç) Ürüne a�t KÜB, KT ve ambalaj b�lg�ler�nde ruhsatlandırma sürec� tamamlanana kadar geç�c� �z�n tar�h�,
geç�c� �z�n numarası ve geç�c� �z�n sah�b� b�lg�ler� yer alır.

d) Geç�c� �z�n ver�len ürünler�n p�yasaya arz ed�leb�lmes� �ç�n 28 �nc� maddede ve �lg�l� kılavuzda yer alan
gerekl�l�klere uygun olarak Kuruma başvurulur.

e) Geç�c� �z�n ver�len ürünler�n 6 ncı ve 8 �nc� maddeler doğrultusunda tüm modüller sunularak yapılan ruhsat
başvuruları, 12 nc� madde doğrultusunda değerlend�r�lerek uygun bulunması hal�nde b�l�msel ve �dar� değerlend�rme
sürec� başlatılır. Söz konusu sürec�n de uygun bulunması hal�nde ürün ruhsatlandırılır. Modül 1 �le yapılan ruhsat
başvuruları �ç�n tüm modüller�n sunularak başvurunun tamamlanması ve b�l�msel ve �dar� değerlend�rmes�n�n Kurum
tarafından uygun bulunması hal�nde ürün ruhsatlandırılır. Ruhsatlandırılan ürünler �ç�n ruhsata esas b�lg�ler �le
ürünler�n p�yasaya arz ed�leb�lmes� �ç�n 28 �nc� maddede yer alan gerekl�l�klere uygun olarak Kuruma satış �zn�
başvurusunda bulunulur.

f) 31/12/2024 tar�h�ne kadar tüm modüller �le başvurunun tamamlanması ve söz konusu ürünler�n
ruhsatlandırılması gerekl�d�r. Bu süre zarfında ruhsatlandırma �şlem� tamamlanmayan veya ruhsat başvurusu usulden
veya esastan redded�len ürünler�n geç�c� �zn� �ptal ed�lerek p�yasaya arzı durdurulur. Bu bent kapsamında başvurusu
redded�len ürünler �ç�n yen�den yapılacak geç�c� �z�n başvuruları Kurum tarafından değerlend�rmeye alınmaz.

g) Geç�c� �z�n ver�len ve ruhsatlandırma sürec� devam eden ürünler�n b�l�msel değerlend�rme sürec�nde 18 �nc�
madde hükümler� doğrultusunda başvurunun esastan redded�lmes� hal�nde geç�c� �z�n �ptal ed�lerek p�yasaya arzı
durdurulur ve p�yasada olan ürünler Ger� Çekme Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� hükümler� doğrultusunda p�yasadan çek�l�r.

Eşdeğer tıbb� ürün ve h�br�t başvuruları
GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2022 tar�h�ne kadar yapılacak eşdeğer tıbb� ürün ve h�br�t ürün ruhsat

başvurularında ülkem�zde ruhsatlı eşdeğer tıbb� ürünler referans tıbb� ürün olarak kullanılab�l�r.
Onaylanmış kuruluş görüşü veya CE belges� �sten�len tıbb� c�hazlar
GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Yönetmel�ğe uygun olarak ruhsat başvurusunda bulunulan veya ruhsatlandırılan

bütünleş�k b�r tıbb� c�haz �ht�va eden beşer� tıbb� ürünler �ç�n 26/5/2024’e kadar  Ek-1’de bel�rt�len şek�lde onaylanmış
kuruluş görüşü veya CE belges� sunulması zorunlu olup mezkûr tar�he kadar yapılan ruhsat başvuruları �lg�l� kılavuz
hükümler�ne uygun olarak yapılır.

Başvurunun usulden redd�
GEÇİCİ MADDE 9- (1) 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� 1/1/2023 tar�h�ne kadar uygulanmaz.
Kl�n�k araştırmaların kabulü
GEÇİCİ MADDE 10- (1) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (m) bend�n�n (2) ve (3) numaralı alt bentler�

1/1/2024 tar�h�ne kadar uygulanmaz.
Referans tıbb� ürün tanımı
GEÇİCİ MADDE 11- (1) B�yobenzer ve b�yoyararlanım çalışmaları �st�sna olmak kaydıyla 4 üncü madden�n

b�r�nc� fıkrasının (çç) bend� 1/1/2024 tar�h�ne kadar uygulanmaz. Söz konusu tar�he kadar b�l�msel olarak kabul
ed�leb�l�r etk�l�l�k, kal�te ve güvenl�l�ğe sah�p olduğu kanıtlanmış, etk�n madde/maddeler açısından dünyada p�yasaya
�lk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış veya �z�n ver�lm�ş beşer� tıbb� ürün referans tıbb� ürün olarak kabul ed�l�r.

Ruhsatlı beşer� tıbb� ürün l�stes�nde yer almayan beşer� tıbb� ürünler
GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Yönetmel�k uyarınca Kurum resm� �nternet sayfasında �lan ed�len ruhsatlı beşer�

tıbb� ürünler l�stes�nde yer almayan ürünler �ç�n ruhsat sah�pler�, Kurumca bel�rlenen belgelerle b�rl�kte 31/12/2022
tar�h�ne kadar Kuruma başvurur. Başvuruları uygun bulunan ürünler l�steye eklen�r. L�steye eklenmes� uygun
görülmeyen veya 31/12/2022 tar�h�ne kadar Kurumca bel�rlenen gerekl�l�klere göre başvuru yapılmayan ürünler�n
ruhsatları �se geçers�z sayılır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmel�ğ�n 45 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 24- Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-1’�n�n BÖLÜM  I’�ne 1.6. Çevresel R�sk Değerlend�rmes� alt

bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdak� alt bölümler eklenm�şt�r.
“1.7. Farmakov�j�lansa İl�şk�n B�lg�
1.7.1. Farmakov�j�lans S�stem�
Bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (z) bend�ne göre başvuru sah�b�n�n get�receğ�

farmakov�j�lans s�stem�n�n detaylı tanımlanması sağlanmalıdır. Bu yapılırken İlaçların Güvenl�l�ğ� Hakkında
Yönetmel�kte bel�rlenen gerekl�l�kler ve format tak�p etmel�d�r.

1.7.2. R�sk yönet�m s�stem�



Bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (z) bend�ne göre başvuru sah�b�n�n oluşturacağı r�sk
yönet�m s�stem�n�n detaylı tanımlanması uygun yerde yapılmalıdır. Bu yapılırken İlaçların Güvenl�l�ğ� Hakkında
Yönetmel�k ve İy� Farmakov�j�lans Uygulamaları Kılavuzunda bel�rlenen gerekl�l�kler ve format tak�p ed�lmel�d�r.

1.8. Kl�n�k Çalışmalara İl�şk�n B�lg�
Kl�n�k araştırmaların Türk�ye dışında yürütülmes� durumunda, İlaç ve B�yoloj�k Ürünler�n Kl�n�k

Araştırmaları Hakkında Yönetmel�kte düzenlenen et�k gerekl�l�kler� karşıladığına �l�şk�n açıklamayı �çeren başvuru
sah�b� beyanı sunulmalıdır. Beyan ‘Türk�ye dışında yapılan kl�n�k çalışmalar İlaç ve B�yoloj�k Ürünler�n Kl�n�k
Araştırmaları Hakkında Yönetmel�k et�k gerekl�l�kler�n� karşılar’ �fades�n� �çermel� ve tüm deneyler�n (protokol
numarası) ve �lg�l� ülkeler�n b�r l�stes� �le sunulmalıdır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-1’�n�n BÖLÜM II’s�nde yer alan 4. BİYOBENZER TIBBİ ÜRÜNLER
alt bölümünün �k�nc� paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Türk�ye'de ruhsat ver�lm�ş referans tıbb� ürünü referans gösteren ve bu Ek’�n Bölüm I’�n�n 3.2. paragrafında
tanımlanan b�r b�yoloj�k tıbb� ürün �ç�n ver� koruma süres�n�n b�t�m�nden sonra ayrı b�r başvuru sah�b� tarafından
ruhsat başvurusu yapılması hal�nde aşağıdak� hususlar geçerl�d�r:

- Sağlanacak b�lg�ler Modül 1, 2 ve 3'te �sten�len b�lg�lerle (farmasöt�k, k�myasal ve b�yoloj�k ver�ler) sınırlı
olmayacaktır ve b�yoyararlanım ve b�yoeşdeğerl�k ver�ler�yle desteklen�r. Ek b�lg�ler�n türü ve m�ktarı (toks�koloj�k ve
d�ğer prekl�n�k ve uygun kl�n�k ver�ler) �lg�l� b�l�msel kılavuzlar uyarınca vaka bazında bel�rlen�r.

- B�yoloj�k tıbb� ürünler�n çeş�tl�l�ğ� neden�yle Modül 4 ve 5'te öngörülen tanımlanmış çalışmalar her b�r
b�yoloj�k tıbb� ürünün spes�f�k özell�kler� d�kkate alınarak Kurum tarafından talep ed�l�r.”

MADDE 26- Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (k) bend�, aynı madden�n üçüncü fıkrası,
9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (1) ve (2) numaralı alt bentler� �le aynı fıkranın (b), (c) ve (d)
bentler�nde yer alan “prekl�n�k” �bareler� “kl�n�k önces�” şekl�nde ve 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d)
bend�n�n (3) numaralı alt bend�nde yer alan “Prekl�n�k” �bares� “Kl�n�k önces�” şekl�nde, Ek-1’�n�n G�r�ş ve Genel
İlkeler bölümünün 9 uncu fıkrasında yer alan “Prekl�n�k” �bares� “Kl�n�k önces�” şekl�nde, aynı ek�n 5. MODÜL 5:
KLİNİK ÇALIŞMA RAPORLARI bölümünde yer alan “prekl�n�k” �bares� “kl�n�k önces�” şekl�nde ve “prekl�n�kte”
�bares� “kl�n�k önces�nde” şekl�nde, aynı ekte yer alan “Prekl�n�k” �bareler� “Kl�n�k Dışı” şekl�nde, “prekl�n�k”
�bareler� “kl�n�k dışı” şekl�nde ve “PREKLİNİK” �bares� “KLİNİK DIŞI” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 27- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 28- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk�ye İlaç ve Tıbbî C�haz Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


