
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu 
Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuzda Yapılan Değişiklikler 

 

 

13/04/2016 tarihli ve 2165621 sayılı Bakan Olur’u teşekkülü uygun bulunan Öncelik 

Değerlendirme Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan, 12/05/2016 tarih 

ve 38188 sayılı Makam Olur’u ile uygun bulunan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi 

Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuzun bazı 

maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan maddeler ve güncel halleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

MADDE 1- İlgili Kılavuzun İhraç amaçlı imal ürünlerin ruhsat başvurularının önceliklendirilmesi 

sırasında talep edilen EK-1: İhraç amaçlı imal ürünler için beyan ve taahhüt belgesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 

“İhraç amaçlı imal ruhsat başvuruları kapsamında yer alan ……. etkin maddeli ve ....... adlı ürüne 

ait ihraç edilecek ülkeden alınan ruhsat ile noter onaylı Türkçe tercümesinin veya Kurumunuz 

tarafından düzenlenmiş CPP belgesinin ve ayrıca ihracat yapıldığını kanıtlayıcı belgenin Kurul 

sekretaryasına sunulacağını, ilk üç tam ölçekli üretim serisinin en az yüzde doksan dokuzunun ihraç 

edileceğini, 6 ayda bir ürünle ilgili ihracat verilerini Birime bildirileceğini, aksinin tespiti halinde 

önceliklendirme kapsamında yer alan müeyyidenin uygulanmasını beyan, kabul ve taahhüt ederiz.” 

 

MADDE 2- İlgili Kılavuzun Kurul Çalışma Usul ve Esasları 7inci madde onuncu fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 

“Kurul en az ayda bir toplanır.” 

 

MADDE 3- İlgili Kılavuzun 4üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

“Birim: Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde yer 

alan Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Birimini” 

 

MADDE 4- İlgili Kılavuzun 5inci maddesi üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“Kurum Başkanı, Başkan Yardımcıları, akademik üyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve 

Eczacılık Daire Başkanı ve yedeği dışında, Kurul üyelerinden herhangi birinin katılamaması 

durumunda, yerine ismi daha önceden Kurum Başkanı tarafından belirlenmiş yedek üye 

toplantıya katılır. Üyeler dışındaki kişiler toplantılara ancak davet edilmeleri halinde 

katılabilirler.” 

 

MADDE 5- Bu Kılavuz yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EK-1: 

İhraç amaçlı imal ürünler için beyan ve taahhüt 

 

 

 

 

BEYAN ve TAAHHÜT 

 

 

İhraç amaçlı imal ruhsat başvuruları kapsamında yer alan ………….…. etkin maddeli 

ve ............... adlı ürüne ait ihraç edilecek ülkeden alınan ruhsat ile noter onaylı Türkçe 

tercümesinin veya Kurumunuz tarafından düzenlenmiş CPP belgesinin ve ayrıca ihracat 

yapıldığını kanıtlayıcı belgenin Kurul sekretaryasına sunulacağını, ilk üç tam ölçekli üretim 

serisinin en az yüzde doksan dokuzunun ihraç edileceğini, 6 ayda bir ürünle ilgili ihracat 

verilerinin Birime bildirileceğini, aksinin tespiti halinde önceliklendirme kapsamında yer alan 

müeyyidenin uygulanmasını beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 
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