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YÖNETİCİ ÖZETİ 

TÜBĠTAK-BĠLGEM Yazılım Teknolojileri AraĢtırma Enstitüsü (YTE) tarafından, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Ġlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumu (TĠTCK) için yürütülmekte olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi kapsamında düzenlenmesi 

hedeflenen çalıĢtaylardan ikincisi 5-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında EskiĢehir Rixos Otel‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢtayın 2. Günü (7 Mayıs 2015, PerĢembe),  katılımcılar gruplara ayrılarak yuvarlak masalarda proje ekibi 

tarafından oluĢturulan analiz soruları üzerine çalıĢma gerçekleĢtirdi. Her masada en az bir TĠTCK ve TÜBĠTAK 

temsilcisinin yer aldığı masa çalıĢmaları boyunca tartıĢılan konular, masa yazıcıları tarafından ayrıntılarıyla 

dokümante edildi. Katılımcıların sorulara vermiĢ oldukları cevapların konu baĢlıkları bazında özeti aĢağıda yer 

almaktadır. 

1. Tekil ürünün verme bildirimi ile alma bildirimi arasında askıda kalması durumu 

Kamu Ġhale Kanunu‟na tabi olan kurumlarda muayene kabul sürecinin uzayabileceği durum göz önünde 

bulundurularak, geçici alma bildiriminin yapılabilmesi gerektiği belirtildi. Sorunu konsinye ürünler ve laboratuvar 

malzemeleri açısından da değerlendirmek gerekir. Askıda kalma süresi özel sektör için bir sorun değildir; ancak 

kamuda bu konuda bir yavaĢlık söz konusu olabilir. Parçalı sevk edilen bir tıbbi cihazlarda verme bildirimlerinin ne 

zaman yapılacağı sorun olabilir. 

2. Lot/parti bazında takip edilecek ürünler 

Basit sıhhi sarfların ve ambalajlanması tekil bazda olmayan ürünlerin lot-parti bazında izlenmesinin uygun 

olabileceği ancak barkod yerine tamamen karekod sistemine geçilmesinin de genel olarak olumlu değerlendirildiği 

ifade edildi. 

Kozmetik kısmında ise lot/parti bazında izlenecek tekil ürünlere barkod/karekod basılmasına gerek olmadığı görüĢü 

bildirildi. 

3. Paketleme bildirimi 

Üretici olmayan hastaneler kendileri arasında ürünleri paketleyerek göndermek isterse (büyük paketi bölerek tekrar 

paket yapabilir) sistemin bu durumu desteklemesi görüĢü ön plana çıktı. Bunun yanında, AFAD ve Sağlık Bakanlığı 

kurumları kendi aralarında bedelli bedelsiz devir yapabildiği için paketleme bildirimlerinin yapılabilmesi gerektiği 

belirtildi. 

Kamu kurumlarında paket numaralarının ÜTS tarafından verilmesi, firmaların ise paket numaralarını kendilerinin 

verebileceği ifade edildi. 

4. Kayıtsız yere verme ve tüketiciye satış 

Profesyonel sağlık personelinin (klinik ortamında) hastaya uyguladığı cihazların tüketiciye satıĢının engellenmesi 

gerektiği belirtildi. 

Bazı ürünlerin tüketiciye satılamaması gerektiği, bu durumun mevzuatla düzenlendiği belirtildi. Ayrıca bazı ürünler 

için tüketiciye satılırken TC Kimlik No alınması gerektiğinin altı çizildi. 

5. Tekil ürünlerin zayiatı 
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MKE, Hurdasan ve Belediyelerin aracı kurumlar olduğu ve bu kurumlar aracılığıyla ürünlerin hurdacıya satıldığı, 

tekrar ÜTS‟ye dönmesi durumunda ne yapılacağının önemli bir soru iĢareti olduğu belirtildi. 

Bunun yanında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın yetkilendirdiği firmalar ve Ġl Sağlık 

Müdürlüklerinin ürünün özelliğine göre onay ve denetim yetkisinin olduğu belirtildi. 

Zayi olan optik ürünlerin imha için çöpe atıldığı ifade edildi. Kurum yönetmeliklerinin bu gibi durumları özel olarak 

tanımladığı belirtildi. 

6. Tekil ürünlerin çalınması 

Çalınan ürünler daha sonra bulunup sigorta Ģirketine ait hale geldiğinde o Ģirketlerin de ürün takibi hususunda 

sisteme dâhil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Ürün sigortalı değilse hastaneye iade yapılıp 

sisteme dâhil edildiği belirtildi. 

ÜTS de çalıntı bildiriminin olmasının faydalı olacağı, çünkü ürünler bulunduğu zaman sisteme tekrar girilmesi 

gerektiği belirtildi. 

7. Tekil ürün geri çekme süreci 

Ürünlerin kimde kullanıldığı bilinemediğinden tüketiciye ulaĢılamaması gibi sorunlar bulunduğu belirtildi. UlaĢılabilen 

hastalardan değiĢimi yapıldığı fakat çoğunlukla bilgi eksikliğinden ulaĢılamadığı ifade edildi. Henüz kullanılmamıĢ 

ürünlerin de nerede olduğu konusunda bilgi eksikliği olduğu belirtildi. 

Kamu kurumları kendi isteğiyle geri çekme iĢlemi yapmamaktadır. 

Sektör tarafından; uyarı modülü tam olarak iĢletilebilirse, geri çekme sürecinde matbu evraklara ihtiyaç 

duyulmaması adına, sürecin ÜTS üzerinden yürütülmesinin uygun olacağı Ģeklinde görüĢ bildirildi. 

8. Yurt dışından bağış yoluyla yurda getirilen tekil ürünler 

Acil durumlar ve afet durumlarıyla iliĢkili yurtdıĢından bağıĢ yoluyla sarf malzemesi, ilaç, donanım, tıbbi cihaz vb. 

ürünlerin özellikle hastanelere gelebildiği belirtildi. Bunun yanında, bağıĢ yoluyla genellikle ambulans ve belli bir 

yaĢın üstündeki cihazların geldiği ifade edildi. Ambulansların içindeki tıbbi cihazlarla beraber kayıt altına alınması 

gerektiği vurgulandı.  Türkiye‟de ürünün üreticisi veya tedarikçisi konumunda olan ticari bir firma varsa o firma 

tarafından, yoksa alıcısı tarafından ÜTS‟ye kaydının yapılması gerektiği belirtildi. 

TASĠġ üzerinden kaçak olan ürünlerin faturalandırılıp yurda sokulması söz konusudur. Bu ürünlerin kutusu olmadığı 

için ÜTS‟ye bildirimi yapılamaz. TASĠġ‟in mutlaka sistemde yer alması gerektiği ifade edildi. TASĠġ‟te satılan 

ürünlerin tıbbi cihaz ayrımının kimin tarafından yapıldığının bilinmediği, ürün bildirimi konusunda onlarla 

görüĢülmesi gerektiği vurgulandı. TASĠġ‟in de sistemde aktif bir rol edinmesi ve satılan ürünleri sisteme iĢlemesi 

önerildi. 

9. Mevcut durum 

 GATA‟da üretim yapılan ürünlerde barkod numarasının olmadığı ama envanter numarası ve NATO stok 

numarası ile takip yapıldığı açıklandı. 
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 Kamu hastanelerinde hangi hastanede hangi cihazın bulunduğunun takibini yapmak ve envanterleri tutmak 

üzere, demirbaĢlara tekil numara (künye numarası) verilmeye baĢlandığı açıklandı. kullanılıyor. Askeri 

kurumlarda envanter numarası olarak tekil numaralar veriliyor. 

 Kurumlarda ÇKYS‟nin altında bulunan Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) kullanılıyor. Askeri 

hastanelerde Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi isimli bir sistem kullanılıyor. MKYS, HBYS gibi sistemlerin 

var olduğu ve hastaneler tarafından kullanıldığı söylendi. 

 Kozmetik ürünlerde tekil numara verilmiyor. 

 Barkodsuz kozmetik ürün (Avon gibi) bulunuyor. Özellikle elden satıĢ ürünlerinde barkod olmadığı, 

barkodsuz çok ürün olduğu belirtildi. Elden satıĢ ürünü dıĢındaki ürünlerde de bulunmayabiliyor. 

 Pek çok kozmetik firmada otomasyon sistemi kullanılmıyor. Ancak kurumsal firmalarda SAP gibi 

otomasyonlarla takip sağlanabiliyor. 

10. Kurumların tekil hareket bildirimleri kapsamında ÜTS’den beklentisi 

 Ürünün üretiminden nihai kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasını bekliyoruz. 

 (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) Cihazın üretim tarihini ve garanti süresini görmek 

istemektedir.  

 (SGK) ÜTS‟nin Medula sistemi ile online entegrasyonu sağlanmalıdır. Geri ödeme kapsamında tekil 

numarası ile eĢleĢen SUT kodlarının Medula süzgecinden geçtikten sonra ÜTS sisteminden de 

görülmesinin sağlanması gerekmektedir. Bazı Medula görevlerinin zamanla ÜTS içine aktarılması, örneğin 

ürünlerin SUT kodları ile eĢleĢtirilmesini beklemektedir. 

 (Genelkurmay BaĢkanlığı TSK Sağlık Komutanlığı) Askeri kurumlarda, ĠTS deki gibi sadece alma, verme 

bildirimi yapıp sonraki takip yapılmasın. Askeri kurumlarda üretilen ve sivile kullanılmayan malzemelerin 

sisteme dâhil edilmemesi talep ediliyor. 

 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastanedeki bir cihazın o anlık durumunu, hangi koĢullara sahip 

olduğunu görmek istemektedir. 

 Ürünle ilgili Ģikâyet ya da yorumların sisteme girilmesi sağlanabilir. 

 Yazılımın ara yüzünden yapılabilecek iĢlemler web servislerle de yapılabilmelidir. 

 Cihazların tekilliğinin asla bozulmaması gerekmektedir. 

 ÜTS Projesi, SKRS (Sağlık Bakanlığı Kot Sistemi) ve USVS (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü) ile uyumlu 

olmalıdır. 

 UDI, IMDRF toplantıları takip edilerek, paralel gidilmesi gereklidir. 

 ÜTS geçiĢinin, FDA takvimlerinin önünde gitmemesi (mutabık) iyi olacaktır. FDA‟in tekil takip ön görmediği 

Sınıf 1 ürünlerin durumu tekrar değerlendirilmelidir. (Optik ürünlerde takip firmalar tarafından talep 

edilmektedir.) 
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11. Çalışmalarınıza olumlu yönde ne gibi katkılarının olacağını öngörüyorsunuz? 

 Hem kamu hastaneleri hem özel hastaneler boyutunda kaliteli ürünlerin hastanelerde kullanılmasını 

sağlayacaktır. 

 Arızalı ya da sorunlu cihazların Klinik Mühendislik Modülleri sayesinde daha detaylı incelenebilmesine 

imkân sunacaktır. 

 Firmaları hasta karĢısında hukuki olarak koruması beklenmektedir. 

12. Çalışmalarınızda ne gibi olumsuzluklara neden olabileceğini öngörüyorsunuz? Bu olumsuzlukların 

giderilmesi için ne gibi iyileştirmeler yapılmasını istersiniz? 

 Kurumlarda kullanılan otomasyon sistemlerinin hangi boyutta ÜTS ile entegre edileceği netleĢmelidir. 

Personel açısından iki sistemin aynı anda kullanılması iyi olmayacaktır. Tek sistemle veri paylaĢımı daha 

kolaylık sağlayacaktır. 

 KiĢilerin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için eriĢilebilecek kademelerin belirlenmesi; bilgi talep edilmesi 

halinde kurumun uygun görmesi durumunda paylaĢılması gerekmektedir. 

 Personel maliyetinin artacağı öngörüldü. Hastaneler ve kamu için yeni eleman takviyesi gerekmekte olduğu 

söylendi. 

 Yüklü miktardaki sarflarda ürünlerin nasıl yönetileceğinin çok iyi görüĢülmesi ve planlanması gerekmektedir. 

 Yoğun kullanılan basit sarf malzemelerinin seri / lot numaraların ve ambalajlarının bozulması durumunda ne 

yapılması gerektiği düĢünülmelidir 

 ÜTS stok yönetimin peĢine düĢmemelidir. Ürün kimlik takibinin üzerinde durulmalıdır. 

 Son kullanıcı (tüketici, hasta) için, ürünün hangi kiĢide kullanıldığıyla ilgili bir izlenebilirlik süreci olmalıdır.  

Ürünün son kullanıcıdaki kısa, orta ve uzun vadede sonuçlarının izlenebilir olması gereklidir. Sınıf 3 olan 

ürünlerin tamamı son kullanıcıda da izlenmelidir. Örneğin bir hastaya implant takıldıysa ve aynı implant ile 

ilgili hasta 3 kere ameliyat geçirdiyse, bu bilginin ÜTS‟de olması gerekmektedir. 

 Personel açısından çok sık rotasyon olabilir; dolayısıyla sistem ile ilgili eğitimler ve yardım masası destekleri 

bu rotasyona ayak uyduracak Ģekilde olmalıdır. 

 ERP entegrasyonu önemlidir. Entegrasyon sağlanmazsa ÜTS‟de yer alacak bilgilerin manuel girilmesi zor 

olacaktır. 
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1 GİRİŞ  

TÜBĠTAK-BĠLGEM Yazılım Teknolojileri AraĢtırma Enstitüsü (YTE) tarafından, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Ġlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumu (TĠTCK) için yürütülmekte olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi sözleĢmesi [Ref 1] Madde 

5.1.13 kapsamında düzenlenmesi hedeflenen çalıĢtaylardan ikincisi 5-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında EskiĢehir 

Rixos Otel‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Terimler ve Kısaltmalar  

Terimler / Kısaltmalar Açıklamaları 

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı 

BĠLGEM BiliĢim ve Bilgi Güvenliği Ġleri Teknolojiler AraĢtırma Merkezi 

CPNP Cosmetic Products Notification Portal 

ÇKYS Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi 

EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu 

ERP Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning) 

EUP Elektronik Uygulamalar Projesi 

FDA Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi ( U.S. Food and Drug Administration) 

GMDN Global Medical Device Nomenclature 

GS1 GS1 Barkod Sistemi (eski adıyla EAN-UCC Sistemi) 

GTĠP Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonu 

HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

HEK Hurda, EskimiĢ ve Kullanılmaz 

Ġdare T.C. Sağlık Bakanlığı TĠTCK 

ĠTS Ġlaç Takip Sistemi 

KDV Katma Değer Vergisi 

KĠK Kamu Ġhale Kurumu 

MERNĠS Merkezi Nüfus Ġdare Sistemi 

MERSĠS Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 

MKYS Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi 

PGD Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

PGDBĠS Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 

SHS Sağlık Hizmetleri Sunucuları 

SKRS  Sağlık Bakanlığı Kot Sistemi 
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Terimler / Kısaltmalar Açıklamaları 

SUT Sağlık Uygulama Tebliği 

TASĠġ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

TĠTCK Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

TĠTUBB Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 

TKHK Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

TSĠM Temel Sağlık Ġstatistikleri Modülü 

TÜBĠTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

TÜĠK Türkiye Ġstatistik Kurumu 

UDI Unique Device Identification - Tekil Cihaz Tanımlama 

USVS Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü 

UZEM Ulusal Zehir DanıĢma Merkezi 

ÜTS Ürün Takip Sistemi 

VEDOP Vergi Dairesi Otomasyon Projesi 

YTE Yazılım Teknolojileri AraĢtırma Enstitüsü 

Yüklenici TÜBĠTAK-BĠLGEM-YTE 

 

2 REFERANSLAR  

 

Ref 1. Ürün Takip Sistemi Projesi SözleĢmesi (01 Sayılı SözleĢme DeğiĢikliği), 24.11.2014 
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3 ÇALIŞTAY PROGRAMI  

3.1 Açılış (Birinci Gün - 5 Mayıs 2015) 

T.C. Sağlık Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Dr. ġuayip BĠRĠNCĠ, TĠTCK BaĢkanı Prof. Dr. Özkan ÜNAL, TÜBĠTAK 

BĠLGEM BaĢkan Yardımcısı Osman DURU ve TÜBĠTAK BĠLGEM Yazılım Teknolojileri AraĢtırma Enstitüsü (YTE) 

Müdürü Cemil SAĞIROĞLU tarafından yapılan açılıĢ konuĢmaları ile baĢlayan ÜTS Projesi ÇalıĢtayı‟nın ilk 

gününde, TĠTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler BaĢkan Yardımcısı Dr. Ali Sait SEPTĠOĞLU ve ÜTS Proje 

Yöneticisi Ahmet DĠKĠCĠ tarafından projenin hedeflerinin, kapsamının ve mevcut durumunun anlatıldığı sunumlar 

gerçekleĢtirildi.  

3.2 Seminer Eğitimi ve Sunumlar (İkinci Gün - 6 Mayıs 2015) 

6 Mayıs ÇarĢamba günü öğleden önce, ÜTS Projesi kapsamında geliĢtirilen Ürün Yönetimi Modülü, ÇalıĢtay 

katılımcılarına geliĢtirilen yazılım üzerinden eĢ zamanlı oturumlarda yazılım eğitmenleri Hacer GÜNER ve Nesibe 

ÖZEN ÇĠNAR tarafından tanıtıldı. Yazılım ile ilgili soruların aktif olarak cevaplandığı oturumlarda, katılımcılardan 

gelen öneri ve istekler not edildi. Öğleden sonraki oturumda ise, ÜTS Proje Yöneticisi Yardımcısı Murat NARMANLI 

ve Takım Lideri Eren ġENELMĠġ tarafından Ürün Hareketleri Modülü‟nün kapsam ve içeriği hakkında bilgilendirme 

sunumu yapıldı, katılımcılardan gelen sorular cevaplandı. 

3.3 Odak Grup Masa Çalışmaları (Üçüncü Gün - 7 Mayıs 2015) 

7 Mayıs PerĢembe günü, katılımcılar gruplara ayrılarak yuvarlak masalarda proje ekibi tarafından oluĢturulan analiz 

soruları üzerine çalıĢma gerçekleĢtirdi. Her masada en az bir TĠTCK ve TÜBĠTAK temsilcisinin yer aldığı masa 

çalıĢmaları boyunca tartıĢılan konular, masa yazıcıları tarafından ayrıntılarıyla dokümante edildi. Katılımcıların 

sorulara vermiĢ oldukları cevapların masa bazında konsolide edilmiĢ hali Bölüm 3.1.1‟de verilmiĢtir. 

3.3.1 Odak Grup Masa Çalışması Sonuçları 

ÇalıĢma baĢlangıcında masalarda katılımcılar tarafından odak grup çalıĢmasında cevaplanacak sorular ile ilgili 

konuĢmalar gerçekleĢtirildi. Masa çalıĢmaları sırasında tartıĢılan sorular ve katılımcıların verdiği cevaplar derlenerek 

3 ayrı grupta sunulmuĢtur. 

3.3.1.1 Tıbbi Cihaz - Kamu Oturumu 

Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumlarından gelen katılımcıların görüĢ ve önerileri aĢağıda yer 

almaktadır. 

1. Tekil ürünün verme bildirimi ile alma bildirimi arasında askıda kalması durumu. (Askı: Bir firmanın tekil 

ürünü için verme bildirimi yapması, ancak karşı tarafın henüz alma bildirimi yapmaması) 

a. Askı süresi ortalama, en fazla ve en az ne kadardır? Kendi çalışma alanınızda bulunan 

ürünlerden örnek verebilir misiniz? 

Sarf malzemeleri ve kurulum gerektirmeyen cihazlar için en fazla 5 iĢ günü gerektiği ifade edildi. Ancak, 

muayene kabul aĢamasındaki süreden dolayı, Kamu Ġhale Kurumu‟na tâbi olan kurumlar muayene 

kabul iĢlemleri yapıldıktan (taĢınır iĢlem fiĢi düzenlendikten) sonra alma eğiliminde olduklarından, onlar 
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için ayrı bir süre gerekebileceği belirtildi. Ayrıca askeri hastaneler için ürün dağılımının tekrar 

görüĢülmesinin faydalı olacağı belirtildi. ĠTS‟de askeri birlikler için lojistik komutanlıkta sadece bir tane 

GLN tanımlandığı, ĠTS tarafından bu aĢamaya kadar takip yapıldığı, askeri hastanelere dağılımların ise 

adet sayısı ile kendi otomasyon sistemleri üzerinden takip edildiği ifade edildi. 

Farklı masada görüĢ bildiren katılımcılar tarafından ise, “kargo süresi + kabul süresi” Ģeklinde 

düĢünmenin gerekli olduğu vurgulandı. Kabul süresinin, ürünü kabul etme prosedürü sırasında geçen 

süre olduğu; bu süreye muayene kabul ve taĢınır kayıt iĢlem fiĢinin düzenlenebilmesi için gereken 

sürenin de dâhil olduğu belirtildi. Kargo süresinin en uzak mesafeler dikkate alınarak hesaplanması 

gerektiği; kara yolu üzerinden gönderimlerin de düĢünülmesi önerildi.  Bu durumda en fazla 10 iĢ 

gününün uygun olduğuna karar verildi. En az ve ortalama süre belirlemenin anlamlı olmayacağı 

belirtildi. 

Üçüncü bir görüĢ bildiren masa katılımcıları tarafından, mevzuata uygun olacak Ģekilde bir süre 

belirlenmesinin uygun olacağı, fakat en az 1 hafta (iĢ günü) sürenin gerekli olduğu öngörüldü. Bunun 

yanında, mali yılsonunu geçmeyecek Ģekilde en fazla 2 ay olabileceği de belirtildi. 

b. Belirli bir süre kısıtlaması sonucunda askıda kalan tekil ürünler için en son verme bildiriminin 

ÜTS tarafından otomatik olarak iptal edilmesi hakkındaki görüşleriniz nedir? 

Otomatik olarak iptal edilmesi fikrine katılımcılar tarafından sıcak bakılmadı. Verme bildirimi gönderen 

firmanın kendisinin iptal bildirimiyle halletmesi gerektiği konuĢuldu. Eğer sürecin otomatikleĢtirilmesine 

karar verilirse iptal etmeden önce belirli aralıklarla ÜTS üzerinden uyarı gösterilmesi gerekliliği 

vurgulandı. Hem verme bildirimi yapana hem de alma bildirimi yapması gerekene uyarı gösterilmesi 

önerildi. SMS bildirimlerinin daha etkili olabileceği, SMS ve e-posta olarak uyarı yapılmasının faydalı 

olacağı öngörüldü. Bununla birlikte, 10 iĢ günü geçtikten sonra otomatik olarak bildirimin iptal 

edilmesinin uygun olabileceği de belirtildi. 

c. Ürün grupları bazında askı süreleri tanımlanmalı mı? 

Ürün gurubu bazında askı süresi tanımlamanın faydalı olacağı belirtildi. Özellikle özel kurulum 

gerektiren ürünler ve özel saklama koĢullarına haiz ürünler için askı sürelerinin ayrı değerlendirilmesi 

gerektiği vurgulandı. Sterilizasyon, soğuk zincir, ıĢıktan korumalı, radyo-iyonize madde içeren ürünler 

için askı süresinin spesifik olarak her bir ürün grubu bazında tanımlanmasının gerekli olduğu ifade 

edildi. 

Bunun yanında, ürün grubu kavramının net olmadığı ama genel olarak sarf ve demirbaĢ niteliğindeki 

cihazlar için gruplama yapılabileceği belirtildi. 

d. Hareket bildirimlerinde hukuki sorumluluk olması için bildirim yapılırken irsaliyede, irsaliye 

numarası, fatura numarası, vb. bilgiler ÜTS’ye gönderilmeli mi? 

Ġrsaliye numarası gönderilmesinin gerektiği, fatura numarasına gerek olmadığı belirtildi. 

Farlı bir masa katılımcıları tarafından ise, burada kastedilen belgenin sevk irsaliyesi olduğu düĢünüldü. 

Sevk irsaliyesinin ise hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığı ve bu durumun ÜTS kapsamında 
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çözülebilecek bir sorun olmadığı ifade edildi. Doğacak sorunlarda ilgili belge ve bilgi ilgili bakanlıklar 

tarafından istenebilir; dolayısıyla ÜTS kapsamında böyle bir Ģey yapmak mantıklı değildir Ģeklinde 

görüĢ bildirildi. 

Son olarak, diğer bir görüĢ olarak, irsaliye numarasına gerek olmadığı, T.C. Maliye Bakanlığı için 

gerekliliği varsa düĢünülmesi gerektiği konuĢuldu. Sonraki süreçte tekrar değerlendirilebileceği ifade 

edildi. 

e. Askı durumu ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerileriniz nelerdir? 

Kamu Ġhale Kurumu‟na tabi olmayan kurumlarda muayene kabul sürecinin uzayabileceği durumu göz 

önünde bulundurularak, geçici alma bildiriminin yapılabilmesi gerektiği belirtildi. Geçici alma (ürünün 

kabulü yapılmadan önce kurumun deposuna girmesi) halinde irsaliye numarasının; tam kabul 

durumunda da fatura numarasının bildirilmesi öngörüldü. 

Askı durumu ile ilgili kamu, T.C. Sağlık Bakanlığı ve sektör için farklı sonlandırma süreleri ve 

opsiyonların değerlendirilmesi önerildi. Askı durumu ile güncel hareketlerin duyuru ile sisteme 

eklenebileceği belirtildi. 

Yukarıdaki maddelere ek olarak aĢağıdaki hususlar katılımcılar tarafından ifade edilmiĢtir: 

“Askı durumu sakıncalı bir durumdur. Sevk irsaliyesi; bir ürünün bir noktadan başka bir noktaya 

taşındığını gösteren bir belgedir. Sorunu konsinye ürünler ve laboratuvar malzemeleri açısından 

değerlendirmek gerekir. Askıda kalma süresi özel sektör için bir sorun değildir; ancak kamuda bu 

konuda bir yavaşlık söz konusu olabilir. Sorunlardan biri de özel saklama koşullarına haiz ürünlerdir. 

Örneğin fresh-frozen ürünler bunlara örnek gösterilebilir. Ancak bu ürünler çok fazla değildir. Birçoğu 

normal şartlar altında saklanabilir. 

Askıda kalma süresi boyunca sorumluluk kime ait olacak? Verme bildirimini yapan taraf (gönderen 

taraf) sorumlu gibi düşünülebilir; ancak eğer sözleşme ile taşınma esnasında kimin sorumlu olduğu 

belirtilmişse sorumlu o taraf olabilir. 

Donanım malzemeleri (kurulum yapılan tıbbi cihazlar) ve sarf malzemeleri ayrı ayrı düşünülmelidir.” 

2. Lot/parti bazında takip edilecek ürünler 

a. Lot/parti bazında izlenecek tekil ürünlere barkod/karekod basılmasının ne gibi faydaları 

olacaktır? Ne gibi zorlukları veya maliyetleri olacaktır? (Barkod/karekod'da birincil ürün 

numarası, lot/parti no, üretim tarihi ve opsiyonel son kullanma tarihi bulunmaktadır.) 

En küçük kutunun üzerinde içerisinde kaç adet olduğunu belirtmek Ģartıyla barkod olması gerektiği 

ifade edildi. Böylelikle, ürünün takibinin daha doğru yapılabileceği belirtildi. 

Basit sıhhi sarfların ve ambalajlanması tekil bazda olmayan ürünlerin lot-parti bazında izlenmesinin 

uygun olabileceği ancak barkod yerine tamamen karekod sistemine geçilmesinin de olumlu 

değerlendirildiği ifade edildi. Karekod basılması ürünün tekilleĢtirilmesi anlamına gelmemektedir; 

tekilleĢtirilme bilgisini içeren kısım ön tanımlı bir sayıyla (0000 gibi) doldurulabilir görüĢü belirtildi. 
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Böylece farklı türdeki kod okuyucular kullanılması gibi maliyeti artırıcı durumların ortadan kalkacağı 

ifade edildi. 

Bununla birlikte, farklı masa katılımcıları tarafından, bu iĢlemin firmalar için ekstra bir iĢ yükü ve maliyet 

getireceği konuĢuldu. Basit sarflarda tekil ürünlere tek tek karekod basılmasının iĢleri daha da 

zorlaĢtıracağı söylendi. Ürün takibi açısından ise kolaylık sağlanacağı söylendi. 

b. Farklı tarihlerde ürettiğiniz tekil ürünlere aynı lot numarasını veriyor musunuz? 

Kamu sektörünün bu konuda bilgisi olmadığı belirtildi. 

3. Paketleme bildirimi (Piyasaya arz şekilleri dışında lojistik amaçlı oluşturulan geçici taşıma paketleri için 

yapılan bildirimdir.) 

a. Paketleme bildirimini üretici ve ithalatçı yapabilmektedir. Bunların dışındaki 

kurumların/firmaların da paketleme bildirimi yapması gerekli midir? 

Üretici olmayan hastaneler kendileri arasında ürünleri paketleyerek göndermek istese (büyük paketi 

bölerek tekrar paket yapabilir) sistem bu durumu desteklemelidir görüĢü ön plana çıktı. 

Alt bayi firmaların bayinin gönderdiği paketi alıp küçülterek dağıtabildiği ya da satabildiği belirtilirken, 

onların da bildirim yapabilmesi gerekliliği dile getirildi. 

SHS‟leri birbiri arasında yapacağı stok bildirimleri yapabilmesi için bu tarz bir fonksiyonelliğe ihtiyaç 

olduğu vurgulandı. 

Bunun yanında, AFAD ve Sağlık Bakanlığı kurumları kendi aralarında bedelli bedelsiz devir yapabildiği 

için paketleme bildirimlerinin yapılabilmesi gerektiği belirtildi. 

b. Paket numarasını ÜTS mi yoksa kurumun/firmanın kendisi mi belirlemelidir? (Paket numarasını 

kurumun/firmanın kendisinin belirlemesi durumunda bu numaraların diğer kurumların/firmaların 

verdiği numaralarla çakışmaması için ÜTS tarafından bu numaranın başına kurumun/firmanın 

ÜTS numarası otomatik olarak eklenecektir.) 

Kamu kurumlarının numaralarının ÜTS tarafından verilmesi, firmaların ise numaralarını kendilerinin 

verebileceği ifade edildi. 

Diğer masa katılımcıları tarafından ise, paket numarasının her durumda ÜTS tarafından oluĢturulması 

gerektiği ve ÜTS‟nin firmanın oluĢturduğu karekodu pakete iliĢtirmesi görüĢü bildirildi. 

Ancak her iki durumda da mükerrer kayıt olmasının önlenmesinin önemi vurgulandı. 

c. Paketteki tüm tekil ürünler aynı türde mi olmalı yoksa farklı türdeki tekil ürünlerin bir araya 

getirildiği paketler oluşturulabilmeli midir? 

Farklı türdeki tekil ürünlerin bir araya getirildiği paketlerin olmasının gerektiği ifade edildi. Bunun 

yanında, paketin alıcıya ulaĢması sırasında paketin değiĢtirilmemesi, içeriğinin eksilmemesi 

gerekliliğinin önemi vurgulandı. 
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d. Paket bildiriminin Sistem tarafından işlenmesi için geçecek bekleme süresi ve paketin içindeki 

bir tekil ürüne ilişkin hata nedeniyle, paket bildiriminin Sistem tarafından kabul edilmeyeceği 

dikkate alınırsa, pakette yer alabilecek tekil ürün sayısında bir sınırlama olmalı mıdır?  

Tekil ürün sayısında bir sınırlama olmaması gerektiği; paket içeriğinin değiĢmemesi ve paket 

sonlandırma bildirimi yapılması görüĢleri dile getirildi. Bunun yanında, örneğin, paket içindeki herhangi 

bir ürün sıkıntılı ise, alma bildirimi yapan tarafın, paketin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeme 

gibi bir yola gidebileceği belirtildi. 

e. Paket ve içindeki tekil ürünlerin hareket bildirimleri için aşağıda 3 adet çözüm alternatifi 

bulunmaktadır. Günlük uygulamalarınız dikkate alındığında bu çözüm alternatiflerinden hangisi 

sizin için daha uygundur? 

i. Paket içindeki bir tekil ürün için hareket bildirimi yapılabilmesi amacıyla öncelikle 

paketin sonlandırıldığına dair ayrıca bir bildirim yapılması ve bu aşamadan sonra tekil 

ürünle ilgili hareket bildiriminin yapılabilmesi 

ii. Paket içindeki bir tekil ürün için hareket bildirimi yapıldığında o paketin Sistem 

tarafından otomatik olarak sonlandırılması ve bundan sonra o paketle ilgili herhangi bir 

bildirimin kabul edilmemesi 

iii. Paketin içindeki bir tekil ürün için verme bildirimi yapıldığında tekil ürünün Sistem 

tarafından otomatik olarak paketten çıkarılması ve kalan paket içeriği için hareket 

bildiriminin kabul edilmesi 

Katılımcılar tarafından (iii) seçeneğinin daha uygun olduğu belirtilirken buna ek olarak kalan paket 

üzerinde daha önce iĢlem yapıldığına dair veri tutulması önerildi. 

4. Her bir hareket tipine yönelik iptal bildirimi, ilgili hareket bildirimi yapıldıktan sonra ne kadar süre 

içerisinde yapılabilmelidir? Gerekçeleri nedir? 

Soru kapsamında farklı masalardan dile getirilen farklı görüĢler aĢağıda yer almaktadır: 

 Bir sonraki hareket bildirimine kadar süre sınırı olmadan iptal bildirimi yapılabileceği, sınırlandırmaya 

gerek olmadığı belirtildi. 

 TaĢınır mal yönetmeliği kapsamında belirtilen 3 iĢ günü olan süreye tüm iptal bildirimleri için 

uyulmasının uygun olacağı belirtildi. 

 Ġptal bildirimleri için belirli bir süre tanımlanmasının mümkün olmadığı ifade edilirken, 1-2 günlük bir 

sürenin sehven hatanın fark edilebilmesi için yeterli bir süre kabul edilebileceği belirtildi. 

5. Kayıtsız yere verme ve tüketiciye satış (Kayıtsız yer, ÜTS’de kaydı olmayan kurumları/firmaları ifade 

etmektedir.) 

a. Bu bildirimlerle ÜTS dışına çıkan ürünlerin yeniden ÜTS’ye dâhil edilmesi konusundaki 

önerileriniz nelerdir? 
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Ürünü elinde bulunduran kiĢi Ģahıs ise son satıcıya iade edip, satıcının ya da dağıtıcının bildirim 

yaparak sisteme dâhil etmesi önerildi. 

Kayıtsız yere vermenin ve tüketiciye satıĢın sadece belli ürün grupları için gerçekleĢtirilebilmesi 

gerektiği belirtildi. Bu ürünlerin ÜTS‟ye tekrar dâhil edilmemesi, ÜTS‟ye tekrar dâhil edilmemesi gereken 

baĢka ürünlerin HEK‟e ayrılan ürünler olduğu belirtildi. Ürün güvenliği açısından ürünün tekrar ÜTS‟ye 

dâhil edilmesinin kabul edilebilir olmadığı ifade edildi. 

b. Belirli ürünlerin tüketiciye satışı engellenmeli midir? (Mevcut kurguda bir tekil ürün kayıtsız bir 

firmaya “kayıtsız yere verme” bildirimi ya da “tüketiciye satış” bildirimi ile satılabilir. Ancak 

nerede olduğu bilinmesi istenen ürünler için tüketiciye satış bildirimi engellenerek kayıtsız yere 

verme bildirimi yapılması zorlanabilir. Kayıtsız yere verme bildiriminde MERSİS/ESBİS numarası 

bildirimi zorunlu olduğu için tekil ürünün nerede olduğu bilinebilir.) 

Tüketiciye satıĢın engellenmesi yerine satılan kiĢinin T.C. kimlik numarasıyla iĢlemin yapılmasının daha 

mantıklı bir çözüm olduğu belirtildi. Belirlenen ürünler için tüketiciye satıĢı yapılırken kimlik numarası 

alınmasının zorunlu hale getirilmesi önerildi. (Örneğin iĢitme cihazı için kimlik numarası alınması gibi) 

Ürün grupları çalıĢması yapıldıktan sonra hangi ürünlerin kayıtsız yere veya tüketiciye verilebileceğinin 

belirlenebileceği belirtildi. Eğer ürün grubu çalıĢması yapılamazsa Sınıf 1‟deki ürünlerin teker teker 

incelenip hangilerinin tüketiciye satılmaması gerektiğinin belirlenmesi görüĢü dile getirildi. 

6. Tekil ürünlerin zayiatı 

a. Tekil ürünlerin zayi olması durumunda nasıl bir süreç işletilmektedir? 

Kurumlar tarafından kiĢilere iadeli tıbbi cihaz kapsamında verilen ürünler için ilgili kurumlar tarafından 

gerekli bildirimlerin yapılabilmesi önerildi. 

Hastanelerde, demirbaĢlar için HEK, sarflar için kullanılamaz hale gelme tutanağı hazırlanarak ürünlerin 

depodan düĢüldüğü belirtildi. Diğer kurumlarda ise komisyon oluĢturularak tutanak tutulması yoluyla 

depodan düĢüldüğü ifade edildi. 

Zayiat bildirimlerinin ürün tipine göre ikiye ayrıldığı; donanım ve sarfların ayrı ayrı değerlendirilmesi 

gerekliliği vurgulandı. Donanımlar için taĢınır mal yönetmeliğinin uygulandığı belirtildi. Zayiat için alt 

kategoriler Ģu Ģekilde belirtildi: 

 Özürlü Ayıplı Mal (Kırılma, Sterilizasyon Bozulması, vb.) 

 Kayıp Çalıntı (Sayım Noksanı, Eksik) 

 Diğer (Manuel açıklamayla beraber) 

Sarf malzemeleri için zayiat kategorilerinin kullanılabileceği belirtildi. 

Zaiyat ile ilgili neden belirtilerek ÜTS‟ye bir kayıt girilebilmesi ve ürünün deaktive olması gerektiği 

belirtildi. ÜTS‟ye sadece zayiat bildirimi yapmak yeterlidir; yukarıda bahsedilen alt kategorilerin ve 
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açıklamaların alınmasına gerek olmayabilir Ģeklinde görüĢ bildirildi. Firmalar ve SHS‟lerin bu bildirimde 

bulunabilmesi önerildi. 

b. Bu süreçte kurumunuzun/firmanızın veya diğer ilgili kurumların rolü nedir? 

MKE, Hurdasan ve Belediyelerin aracı kurumlar olduğu ve bu kurumlar aracılığıyla ürünlerin hurdacıya 

satıldığı, tekrar ÜTS‟ye dönmesi durumunda ne yapılacağının önemli bir soru iĢareti olduğu belirtildi. 

Bunun yanında; 

 Ürünün özelliğine göre -> Atom Enerjisi Kurumu 

 Tehlikeli atık -> Akredite kuruluĢlar. (Çevre ġehircilik Bakanlığı‟nın yetkilendirdiği firmalar) 

 Tıbbi Atık ->Akredite kuruluĢlar. (Çevre ġehircilik Bakanlığı‟nın yetkilendirdiği firmalar) 

 Ġl Sağlık Müdürlüklerinin onay ve denetim yetkisinin olduğu belirtildi. 

Bununla birlikte, diğer maddeler ve kurum yönetmeliklerinin bu durumları tanımladığı belirtildi. 

c. Zayiatla ilgili herhangi bir belge oluşturuluyor mu? 

Kamuda oluĢturuluyor ama özel sektörde oluĢturulup oluĢturulmadığının bilinmediği ifade edildi. 

MKYS‟de Kayıttan DüĢme Teklif Onay Tutanağı‟nın bu iĢlemle ilgili bir belge olduğu; özel hastaneleri 

kapsamadığı ve kamu ile alakalı olduğu belirtildi. 

Bunun dıĢında HEK raporu (Tek kiĢi ya da komisyon tarafından oluĢturulabilir.) oluĢturulduğu belirtildi. 

d. Çeşitli tutanaklar bu süreç içerisinde zorunlu hale getirilebilir mi? 

Mevzuata uygunsa ve sisteme yük getirmeyecekse, zorunlu hale getirilip tutanağın sisteme 

yüklenmesinin istenebileceği önerildi. 

Diğer taraftan, çeĢitli tutanakların bu süreç içerisinde zorunlu hale getirilebileceği; ancak ÜTS‟ye 

eklenmesine gerek olmadığı görüĢü de ifade edildi. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere SHS‟de 

saklanmasının daha uygun olduğu belirtildi. 

Bunun yanında, bazı katılımcılar tarafından HEK raporunun sistemde zorunlu tutulması önerildi. 

e. Zayiat bildiriminin kötüye kullanımını/suistimal edilmesini engellemek için ne gibi önlemler 

alınmalıdır? 

Bu duruma yönelik ÜTS üzerinden önlem alınmasının mümkün olmadığı belirtilirken, vatandaĢ 

tarafından ÜTS aracılığı ile ürünlerin takip edilmesi önerildi. Bunun dıĢında sadece denetimler sırasında 

açığa çıkabilecek bir durum olarak öngörüldü. 

Bunun yanında, zayiat durumunda demirbaĢ niteliğindeki pahalı ve kritik cihazların tekrar sistemde 

kullanılmasının önlenmesi gerektiği belirtildi. Zayiat bildirip el altından satma durumunun kamu için çok 

geçerli olmadığı ve sektör için gerekli durumun düĢünülmesi gerektiği ifade edildi. 

7. Tekil ürünlerin çalınması 
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a. Tekil ürünlerin çalınması durumunda nasıl bir süreç işletilmektedir? 

Çalındığına dair tutanak tutulması gerektiği belirtilirken ürünün demirbaĢ ya da sarf olduğu durumlarda 

ilgili miktarda düĢüm yapıldığı belirtildi. 

b. Bu süreçte sigorta şirketlerinin rolü nedir? 

ÜTS‟yi ilgilendirmemesi gerektiği; Firma/SHS ile Sigorta ġirketi arasındaki sözleĢmeye bağlı olarak 

aksiyon alınmasının uygun olacağı ifade edildi. 

Çalınan ürünlerin daha sonra bulunup sigorta Ģirketine ait hale geldiğinde o Ģirketlerin de ürün takibi 

hususunda sisteme dâhil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı. 

c. Tekil ürünlerin bulunup size iade edilmesi durumunda süreç nasıl işlemektedir? 

Ürün sigortalı değilse hastaneye iade yapılıp sisteme dâhil edildiği belirtilirken ürün sigortalıysa sürecin 

nasıl iĢlediği konusunda bir bilgi sunulmadı. 

Mevcut durumda sayım fazlası olarak MKYS‟ye girildiği belirtildi. Ürün grubunun niteliğine göre 

karekodlar bazında TĠTCK‟ya gerekli bildirimler yapılmalı ve ilgililer tarafından yapılacak incelemelere 

müteakip sistemde aktifleĢtirilip aktifleĢtirilmeyeceğine karar verilmeli Ģeklinde görüĢ bildirildi. 

8. Kullanıcı tarafından ekran üzerinden yapılacak ürün hareketi toplu bildirimleri için MS Excel formatının 

kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu formatta bildirim yapılabiliyor olması sizin için 

yeterli midir?  

Not: ERP, HBYS gibi otomasyon sistemlerinizin ÜTS’ye entegrasyonu web servis üzerinden 

sağlanacaktır. 

Özel sektörü ilgilendiren bir konu olduğu belirtilirken, HBYS‟ler ile entegrasyon sağlanması önerildi. HBYS‟lerin 

gerçek zamanlı bildirim gönderemediği ve topluca gönderim yaptığı da eklendi. 

9. Tekil ürün geri çekme süreci 

a. Tekil ürün geri çekme sürecinde yaşadığınız problemler nelerdir? (Örneğin; kalp pili gibi hasta 

üzerinde takibi yapılan tekil ürünlerin geri çekilmesi, vb.) 

Ürünlerin kimde kullanıldığı bilinemediğinden tüketiciye ulaĢılamaması gibi sorunlar bulunduğu belirtildi. 

UlaĢılabilen hastalardan değiĢimi yapıldığı fakat çoğunlukla bilgi eksikliğinden ulaĢılamadığı ifade edildi. 

Henüz kullanılmamıĢ ürünlerin de nerede olduğu konusunda bilgi eksikliği olduğu belirtildi. 

Bunun yanında, PGD geri çekme bildiriminde bulunmuĢsa ürünle ilgili detaylı bilgi (Lot numarası, seri 

numarası, parti numarası vb.) verilmesi gerektiği vurgulandı. Süreç hastane tarafından baĢlatılmıĢsa 

PGD tarafında sürecin çok uzadığı belirtildi. 

b. Geri çekilen tekil ürünleri menşeine iade ettiğiniz durumlar var mıdır? 

Ġlgili mevzuatlar gereğince iadesi yapıldığı ve alınan firmaya iade edildiği belirtildi. 
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Gümrük mevzuatı kapsamında menĢeine iade diye bir kavramın bulunmadığı ifade edildi. Piyasadan 

geri çekilen kullanılmamıĢ-ithal ürünler için mahrece iadeye iliĢkin mevzuata göre iĢlemlerin 

gerçekleĢtirilebileceği belirtildi. KullanılmıĢ ithal ürünler için ihracat mevzuatı kapsamında iĢlemlerin 

gerçekleĢtirildiği, bu kapsamda sorumlunun firma olduğu vurgulandı. Firmadan bir kanıt sunması talep 

edilirse eĢyayı yurt dıĢına gönderdiğine iliĢkin belge (beyanname) sunmasının yeterli olduğu ifade 

edildi. MenĢeine iade edilen durumların kamuda nadiren olduğu fakat konunun genel olarak sektör ile 

ilgili olduğu belirtildi. 

c. Geri çekilen tekil ürünün ıslahı sırasında ne gibi düzenlemeler yapıyorsunuz? 

Kamu kurumlarında ıslah iĢleminin yapılmadığı, bu durumun iade edilen firmaları ilgilendirdiği belirtildi. 

Bununla birlikte, bu gibi durumlarda “ıslah bildirimi” gibi bildirim tipleri tanımlanabileceği belirtildi. 

d. Tekil ürünleriniz için hangi durumlarda kendi isteğinizle geri çekme kararı alıyorsunuz? (TİTCK 

ya da mahkeme kararı gereğince yapılan geri çekme işlemleri bu sorunun kapsamı dışındadır.) 

Kamu kurumlarında geri çekme iĢlemi yapılmamaktadır.  

e. Kendi isteğinizle gerçekleştirdiğiniz geri çekme sürecinde TİTCK'nın isteğiyle gerçekleştirdiğiniz 

geri çekme sürecinden farklı olarak ne gibi işlemler gerçekleştirmektesiniz? 

Kamu kurumlarında geri çekme iĢleminin yapılmadığı belirtildi. 

10. Ismarlama tıbbi cihaz 

a. Ismarlama tıbbi cihazların yaşam döngüsü nasıldır? (Sipariş aşamasından hastaya ulaşması ve 

sonrasında ortaya çıkabilecek durumlar nelerdir?) 

Doktorun sağlık raporu düzenlediği, kiĢinin firmaya bu raporu götürdüğü, firmanın istenen özelliklere 

sahip ürünü üretip; seri numarasını, raporu çıkaran hastanenin tesis kodu, kiĢinin kimlik numarası ile 

TĠTUBB‟a kaydettiği belirtildi. TĠTUBB‟dan MEDULA‟ya gelen belgelerin SGK tarafından kontrol edildiği 

ifade edildi.  Ödemesi olmayanlar için bu aĢamalara ihtiyaç duyulmadığı belirtildi. 

Ismarlama Tıbbi Cihazlar (ITC) için bir karekod olması gerektiği vurgulandı. Ürün grubuna göre, 

ısmarlama tıbbi cihazların parçalarının da karekodlu olması önerildi. Hastanelerin üretici konumunda 

olabileceği ve bu durumda hastanelerin üretici ruhsatı alması gerekeceği görüĢü belirtildi. 

Hastanenin raporuna istinaden ilgili cihaz parçasını yapabilecek herhangi bir yerde cihaz yapılabildiği 

ifade edilirken: hastanenin kendi içinde üretim yapabildiği (Geri ödemeye tabii değilse kayıt altına 

alınmıyor.) ya da dıĢarıdaki bir yere ürettirebileceği (Geri ödemeye tabii değilse kayıt altına alınmıyor.) 

belirtildi. 

b. ÜTS'de öngörülen bildirim türleri, ısmarlama tıbbi cihazların yaşam döngüsünün takip 

edilmesinde yeterli midir? 

Hastanenin kendi iç imkânlarıyla ürettiği ürünler için yeni bildirim tipleri eklenebileceği belirtildi. Bunun 

yanında kayıtsız yerden alma bildiriminin eklenebileceği ifade edildi. 
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11. Yurt dışından bağış yoluyla yurda getirilen tekil ürünler 

a. Yurt dışından bağış yoluyla tekil ürün alıyor musunuz? Eğer alıyorsanız ne türde tekil 

ürünlerdir? 

Acil durumlar ve afet durumlarıyla iliĢkili ürün yurtdıĢından bağıĢ yoluyla sarf malzemesi, ilaç, donanım, 

tıbbi cihaz vb. ürünlerin özellikle hastanelere gelebildiği belirtildi. 

Bunun yanında, bağıĢ yoluyla genellikle ambulans ve belli bir yaĢın üstündeki cihazların geldiği ifade 

edildi. Ambulansların içindeki tıbbi cihazlarla beraber kayıt altına alınması gerektiği vurgulandı. 

b. Bu şekilde yurda sokulan tekil ürünlerin ürün kaydı kim tarafından, hangi aşamada 

yapılmaktadır? Bu süreçte hangi resmi evraklar kullanılmaktadır? 

Hibe olarak ayniyat kayıtlarına girildiği belirtildi. Evrak olarak tutanak ya da fatura, zimmet fiĢi olabilirken 

mutlaka beyan gerektiği ifade edildi.  

Gelen malzemenin tutanak altına alındığı ve hastane sistemine iĢlendiği belirtildi. TaĢınır iĢlem fiĢinin 

bu süreçte kullanılan evrak olduğu ifade edildi. 

Türkiye‟de ürünün üreticisi veya tedarikçisi konumunda olan ticari bir firma varsa o firma tarafından, 

yoksa alıcısı tarafından ÜTS‟ye kaydının yapılması gerektiği belirtildi. 

Bunun yanında, bu ürünlerin gümrük vergisinden muaf olarak geldiği (2009/15481 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile bu durum ayrıntılandırılmıĢtır.) ve bu ürünler sağlık ile alakalı ise Sağlık Bakanlığı‟nın 

denetimine tabi olduğu belirtildi. 

c. Vatandaşın yurt dışından getirip Kızılay'a veya diğer kurumlara bağışladığı tekil ürünler için nasıl 

bir süreç izlenmektedir? 

Hibe olarak ayniyat kayıtlarına girildiği düĢünülmektedir. Bu durumda B Ģıkkında belirtilen görüĢlerin 

dikkate alınabileceği belirtildi. 

d. TASİŞ’te satılan ürünlerin ürün bildirimi ve sorumluluğu kimde olmalıdır? 

TASĠġ‟in mutlaka sistemde yer alması gerektiği ifade edildi. TASĠġ‟de satılan ürünlerin tıbbi cihaz 

ayrımının kimin tarafından yapıldığının bilinmediği, ürün bildirimi konusunda onlarla görüĢülmesi 

gerektiği vurgulandı. TASĠġ‟in de sistemde aktif bir rol edinmesi ve satılan ürünleri sisteme iĢlemesi 

önerildi. 

TASĠġ, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟na bağlı bir kurumdur. Gümrüğe gelen, kaydedilen ancak 

ithalatçısı tarafından bir Ģekilde alınamayan eĢyaları ihale usulü satar. Kaçak gelen ürünler için gerekli 

mevzuat düzenlemeleri yapılmalı ve bu ürünler asla dolaĢıma girmemelidir. Kaçak gelen ürünlerle ilgili 

178‟inci madde D fıkrası kapsamında kamu kurumlarına devrinin yapılması ve bununla ilgili usul ve 

esasların düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer nedenlerle TASĠġ tarafından satılan ürünlerin alıcısı 

tarafından ÜTS‟ye kaydedilmesi görüĢü ifade edildi. 
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12. Mevcut durum 

a. Ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz ürünlerden barkod'u (birincil ürün numarası) olmayan var mı? 

GATA‟da üretim yapılan ürünlerde barkod numarasının olmadığı ama envanter numarası ve NATO stok 

numarası ile takip yapıldığı belirtildi. 

Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında TĠTUBB kaydı bulunmayan ürünlerin barkodu olmayabileceği 

belirtildi. Bunlar haricinde baĢka aksesuar ürünlerin de olduğu ifade edildi. Tansiyon aletlerinin üzerinde 

seri/barkod olmayabileceği, sadece kutusunda olmasının yeterli olduğu belirtildi. 

b. Tekil ürünlerinize tekil numara veriyor musunuz? Tekil numaralandırmayı hangi amaçla 

kullanıyorsunuz? 

Kamu hastanelerinde demirbaĢlarda tekil numara (künye numarası) verilmesine baĢlandı. Hangi 

hastanede hangi cihaz var takibini yapmak ve envanterleri tutmak üzere kullanılıyor. Askeri kurumlarda 

envanter numarası olarak tekil numaralar veriliyor. 

c. Hangi izleme teknolojisini (Tek Boyutlu Barkod, QR Code, Datamatrix, RFID, vb.) 

kullanıyorsunuz? 

Kamu hastanelerinde demirbaĢlar karekod ile takip ediliyor. Diğer kamu kurumları tek boyutlu barkod 

kullanılıyor, doküman olarak saklanıyor. 

d. Ürün ve/veya tekil ürünlerinizin takip ve izlemesi için otomasyon sistemi kullanıyor musunuz? 

Kurumlarda ÇKYS‟nin altında bulunan malzeme kaynakları yönetim sistemi kullanılıyor. Askeri 

hastanelerde askeri sağlık otomasyon sistemi isimli bir sistem kullanılıyor. MKYS, HBYS gibi sistemlerin 

var olduğu ve hastanelerin tarafından kullanıldığı söylendi. 

13. ÜTS’ye sistem seviyesinde yapılacak entegrasyon 

a. Üretim bildirimlerini üretim bandına entegre edip otomatik olarak yapmak bildirim sürecine sizin 

açınızdan ne gibi bir katkı sağlar? 

Üretim yapan firmalara yönelik bir soru olduğu belirtildi. 

b. Üretim bandı entegrasyonunun oluşturulması için gereken süre nedir? 

Üretim yapan firmalara yönelik bir soru olduğu belirtildi. 

c. HBYS, ERP gibi sistemlerinizin ÜTS entegrasyonu için gereken süre nedir? 

ÜTS ile entegre olunacak diğer sistemlerden istenilen verilere göre sürenin değiĢebileceği belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı kapsamındaki hastanelerin HBYS‟leri zaten ĠKYS ve MKYS ile entegre oldukları için 

bütün HBYS‟ler yerine ĠKYS ve MKYS ile entegre olmak yeterli olacaktır. Diğer hastanelerin 

HBYS‟lerine entegre olmak gereklidir. Bakım / onarım kapsamında klinik mühendisliklerde kullanılan 

yazılımlarla da entegre olmak gerekebilir. 



TASNİF DIŞI 
 

TÜBİTAK – BİLGEM – YTE 

ÜTS PROJESİ 

ÇALIŞTAY 02 RAPORU 

 

TASNİF DIŞI 
Rev. No: 13 
Tarih: 25.07.2014 

20 / 58 UTS-PRJ-Calistay02Raporu 

 

Acil Sağlık Hizmetleri için 1 aylık bir süre öngörüldü. Hastaneler içinse zorlayıcı tedbirler alınmadığı 

sürece entegrasyon süresinin çok uzayabileceği söylendi. 

14. Kurumların tekil hareket bildirimleri kapsamında ÜTS’den beklentisi 

a. Kurumunuzun/firmanızın ÜTS’den beklentisi nedir? 

 Ürünün üretiminden nihai kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasını bekliyoruz. 

 (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) Cihazın üretim tarihini ve garanti süresini 

görmek istiyoruz.  

 (SGK) ÜTS‟nin MEDULA sistemi ile online entegrasyonu sağlanmalıdır. Geri ödeme 

kapsamında tekil numarası ile eĢleĢen SUT kodlarının MEDULA süzgecinden geçtikten sonra 

ÜTS sisteminden de görülmesinin sağlanması gerekmektedir. Bazı MEDULA görevlerinin 

zamanla ÜTS içine aktarılması, örneğin ürünlerin SUT kodları ile eĢleĢtirilmesini bekliyoruz. 

 (Genelkurmay BaĢkanlığı TSK Sağlık Komutanlığı) Askeri kurumlarda, ĠTS deki gibi sadece 

alma, verme bildirimi yapıp sonraki takip yapılmasın. Askeri kurumlarda üretilen ve sivile 

kullanılmayan malzemelerin sisteme dâhil edilmemesi talep ediliyor. 

 Acil Sağlık Hizmetleri, hastanedeki bir cihazın o anlık durumunu, hangi koĢullara sahip 

olduğunu görmek istemektedir. 

 Ürünle ilgili Ģikâyet ya da yorumların sisteme girilmesi sağlanabilir. 

 Yazılımın ara yüzünden yapılabilecek iĢlemler web servislerle yapılabilmelidir. 

 Cihazların tekilliğinin asla bozulmaması gerekmektedir. 

 ÜTS Projesi, SKRS (Sistem Kodları Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi) ve USVS (Ulusal Sağlık Veri 

Sözlüğü) ile uyumlu olmalıdır. 

b. Çalışmalarınıza olumlu yönde ne gibi katkılarının olacağını öngörüyorsunuz? 

Hem kamu hastaneleri hem özel hastaneler boyutunda kaliteli ürünlerin hastanelerde kullanılmasını 

sağlayacaktır. 

Arızalı ya da sorunlu cihazların Klinik Mühendislik Modülleri sayesinde daha detaylı incelenebilmesine 

imkan sunacaktır. 

c. Çalışmalarınızda ne gibi olumsuzluklara neden olabileceğini öngörüyorsunuz? Bu 

olumsuzlukların giderilmesi için ne gibi iyileştirmeler yapılmasını istersiniz? 

Kurumlarda kullanılan otomasyon sistemlerinin hangi boyutta ÜTS ile entegre edileceği netleĢmelidir. 

Personel açısından iki sistemin aynı anda kullanılması iyi olmayacaktır. Tek sistemle veri paylaĢımı 

daha kolaylık sağlayacaktır. 

KiĢilerin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için eriĢilebilecek kademelerin belirlenmesi; bilgi talep edilmesi 

halinde kurumun uygun görmesi durumunda paylaĢılması gerekmektedir. 
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Personel maliyetinin artacağı öngörüldü. Hastaneler ve kamu için yeni eleman takviyesi gerekmekte 

olduğu söylendi. 

Yüklü miktardaki sarflarda ürünlerin nasıl yönetileceğinin çok iyi görüĢülmesi ve planlanması 

gerekmektedir. 

Yoğun kullanılan basit sarf malzemelerinin seri / lot numaraların ve ambalajlarının bozulması 

durumunda ne yapılması gerektiği düĢünülmelidir 

ÜTS stok yönetimin peĢine düĢmemelidir. Ürün kimlik takibinin üzerinde durulmalıdır. 

Son kullanıcı (tüketici, hasta) için, ürünün hangi kiĢide kullanıldığıyla ilgili bir izlenebilirlik süreci 

olmalıdır.  Ürünün son kullanıcıdaki kısa, orta ve uzun vadede sonuçlarının izlenebilir olması gereklidir. 

Sınıf 3 olan ürünlerin tamamı son kullanıcıda da izlenmelidir. Örneğin bir hastaya implant takıldı ve aynı 

implant ile ilgili hasta 3 kere ameliyat geçirdi. Bu bilginin ÜTS‟de olması gerekmektedir. 

Personel açısından çok sık rotasyon olabilir; dolayısıyla sistem ile ilgili eğitimler ve yardım masası 

destekleri bu rotasyona ayak uyduracak Ģekilde olmalıdır. 

3.3.1.2 Tıbbi Cihaz - Sektör Oturumu 

Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren firmalardan gelen katılımcıların görüĢ ve önerileri aĢağıda yer almaktadır. 

1. Tekil ürünün verme bildirimi ile alma bildirimi arasında askıda kalması durumu. (Askı: Bir firmanın tekil 

ürünü için verme bildirimi yapması, ancak karşı tarafın henüz alma bildirimi yapmaması) 

a. Askı süresi ortalama, en fazla ve en az ne kadardır? Kendi çalışma alanınızda bulunan 

ürünlerden örnek verebilir misiniz? 

Farklı masa katılımcıları tarafından temel olarak 3 farklı görüĢ iletilmiĢtir: 

 1 ay askı süresi önerilmektedir. Konsinye durumları için konsinye verme ve konsinye alma 

bildirimi gibi bir tasarıma ihtiyaç bulunmaktadır. Verme ve alma bildirimleriyle konsinye durumu 

karĢılanamamaktadır. Konsinye‟ye verme durumları için süre kısıtlaması konulamayacaktır. 

Son kullanma tarihi askı süresi olarak baz alınabilir. Bu konuda eğer irsaliye kesilecekse mali 

müĢavirin uzman görüĢüne de baĢvurulmalıdır. 

 En az ve en çok zaman kısıtı için 15 takvim günü uygun görülmüĢtür. Laboratuvarlar ve 

hastaneler arasındaki alma/verme iĢlemlerinde askı süresi oldukça uzundur. Buna rağmen, bir 

süre tanımlaması gerektiği düĢünülmektedir. 

Alan ve veren kurumlar/firmalar arasında süre tanımlamaları, teknik olarak mümkünse farklı 

olarak yapılabilmelidir. Hastaneye ürün verilmesi ile firma ve bayisi arasındaki ürün alma/verme 

iĢlemleri gerçekte aynı sürede olmamaktadır. 

 Optik ürünler, 1 gün - 1 hafta içerisinde teslim edilebilmektedir. DemirbaĢ ve kurulum gerektiren 

cihazlarda 2 aya çıkabilmektedir. Kamuya teslim edilecek mallarda, hangi aĢamada teslim 

alınacağına göre değiĢmektedir. 
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b. Belirli bir süre kısıtlaması sonucunda askıda kalan tekil ürünler için en son verme bildiriminin 

ÜTS tarafından otomatik olarak iptal edilmesi hakkındaki görüşleriniz nedir? 

Otomatik iptal etme iĢleminin uygun olmadığı belirtilmiĢ, bunun yerine sistem tarafından öncelikle 

alıcıya daha sonra da TĠTCK Denetim Dairesi‟ne uyarı/bilgi mesajı düĢürülmesinin daha uygun olacağı 

ifade edilmiĢtir. 

Otomatik iptal olması durumunda ise ürün alma bildirimi yapması gereken tarafın üzerine aktarılması ve 

almayan tarafa yaptırım uygulanması gerektiği belirtildi. Askı süresinin sonuna yaklaĢılırken iki tarafa da 

Sistem tarafından uyarı gönderilmesinin önemli olduğu vurgulandı. 

c. Ürün grupları bazında askı süreleri tanımlanmalı mı? 

Ürün gurubu bazında askı süresi tanımlanmasına gerek olmadığı belirtildi. 

Bununla birlikte verme bildirimi sırasında, alıcıya uyarı gitme süresinin veren firma tarafından 

belirtilmesi gerektiği, ihale sözleĢmelerinde kabul süreleri farklılık gösterdiği ifade edildi. Süre 

belirtilmediği durumlarda, bir haftalık uyarı süresinin sistem tarafından askıdaki ürünler için 

kullanılabileceği belirtildi. 

Ek olarak bazı ürünler için farklı süreçlerin (örneğin, “Emanete Verme Bildirimi”) ele alınması gerektiği 

belirtildi. Örnek olarak Kataterler‟in “emanete verme” Ģeklinde kullanıldığı ifade edildi. Bahsi geçen 

süreç için Ġrsaliye Numarası bilgisi alınması gerektiği ve zorunlu olduğu vurgulandı. 

d. Hareket bildirimlerinde hukuki sorumluluk olması için bildirim yapılırken irsaliye de (irsaliye 

numarası, fatura numarası, vb.) ÜTS’ye gönderilmeli mi? 

Katılımcıların çoğunluğu tarafından bu alanın zorunlu olmaması gerektiği, opsiyonel bir alan olarak 

bırakılabileceği belirtildi.  

Ġrsaliye numarası alanının ERP sistemlerinin fatura kesim sırasında direk entegre olmasını sağlayacağı 

için faydalı görüldüğü fakat bu alanın zorunlu olmasının hukuki açıdan bir fayda sağlamayacağı ifade 

edildi. 

Bununla birlikte, Gözlük Sanayicileri Derneği tarafından bu alanın zorunlu olması önerildi. 

e. Askı durumu ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerileriniz nelerdir? 

Konu ile ilgili aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 AlıĢı gerçekleĢtirmeyen tarafa sorumluluk yüklenmelidir. 

 15 günlük süre içerisinde alma iĢlemi yapılmazsa, karĢı tarafın yükümlülüğü belirlenmelidir.  

o Sistem, mutlaka 15 günlük süre içerisinde alacak tarafa düzenli uyarı mesajları 

göndermelidir. 
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o Askıda kalması uygundur. Otorite‟nin bu olaydan haberdar olabilmesi için, askıda kalan 

ürünler için “Otorite‟ye Bildir” benzeri bir özellik, veren firmaya sunulmalıdır. Faturanın 

bu bildirime eklenmesi de mümkün olabilir.  

o Verme bildiriminin iptali esnasında da “Otorite‟ye Bildir” seçeneği opsiyonel olarak 

bulunmalıdır. 

 Askı süresi olduğu durumda ve aĢılması durumunda yaptırım uygulanabilir. 

 Kabul etmeme durumunda sebebin gönderene ve sisteme bildirilmesi gerekmektedir. 

 Askıdaki ürünler için iki taraf içinde süre bazlı uyarı verilmesi önerilmektedir. 

 Kamu hastanelerinde muayene ve kesin kabul sırasındaki geçen süre sorun olabilir. Hukuki 

aitlik ile fiziksel aitlik her zaman aynı olmayabiliyor. Alma bildiriminin bu durumda ne zaman 

yapılacağı bir sorundur. Parçalı sevk edilen bir tıbbi cihazlarda verme bildirimlerinin ne zaman 

yapılacağı sorun olabilir. 

2. Lot/parti bazında takip edilecek ürünler 

a. Lot/parti bazında izlenecek tekil ürünlere barkod/karekod basılmasının ne gibi faydaları 

olacaktır? Ne gibi zorlukları veya maliyetleri olacaktır? (Barkod/karekod'da birincil ürün 

numarası, lot/parti no, üretim tarihi ve opsiyonel son kullanma tarihi bulunmaktadır.) 

Lot/parti bazında takip edilecek ürünlerde karekod ya da lineer kod basılması önerildi. Karekod ya da 

lineer kodun opsiyonlu olarak kullanılabilmesi istendi. 

Ġthal ürünlerin bir kısmında hali hazırda barkod bulunduğu fakat barkodu olmayan, özellikle ithal edilen 

ürünler (1mm bile olabildiği düĢünüldüğünde) üzerine Türkiye‟ye giriĢi esnasında barkod basılmasının 

çok mümkün olmadığı yönünde görüĢ bildirildi. 

Ürün sınıflarına göre takip çeĢidine karar verilmesi, barkod basılması amacı ile ürün güvenliği tehlikeye 

atılmaması gerektiği belirtildi. 

Bununla birlikte aĢağıdaki hususlara değinilmiĢtir: 

 Gözlük sanayicileri tekil bazda karekod kullanmaktadır. 

 ĠMPLANTDER Kod128 kullanmaktadır. 

 Maliyet getireceği açıktır. 

 EĢsiz kimlik için dünya çapında Ģekilsel (kare vb.) zorunluluk bulunmamaktadır. 

 UDI (GS1, HIBCC) içinde karekod ve lineer barkod kabul görmektedir. 

b. Farklı tarihlerde ürettiğiniz tekil ürünlere aynı lot numarasını veriyor musunuz? 

Farklı tarihlerde üretilen ürünlerin lot numaralarının aynı olduğu; aynı lot numarasına sahip ürünlerin 

son kullanma tarihlerinin de aynı günde denk geleceği belirtildi. 
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Bandın çalıĢması bitene kadar üretilen ürünler aynı lot bilgisine, aynı üretim ve son kullanım tarihlerine 

sahiptir. Sistem, aksi durumları engellemelidir görüĢü dile getirildi. 

Bunun yanında, gözlük sanayicileri tarafından aynı lot numarası verilebildiği fakat kesinlikle üretim/ithal 

tarihlerinin farklı olduğu belirtildi. 

Ġmplant‟ta böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. 

3. Paketleme bildirimi (Piyasaya arz şekilleri dışında lojistik amaçlı oluşturulan geçici taşıma paketleri için 

yapılan bildirimdir.) 

a. Paketleme bildirimini üretici ve ithalatçı yapabilmektedir. Bunların dışındaki 

kurumların/firmaların da paketleme bildirimi yapması gerekli midir? 

Genel olarak katılımcılar tarafından yapılması gerektiği belirtildi. Üreticiler, ithalatçılar ve bayilerin 

mevcut durumda böyle bir bildirime ihtiyaç duyduğu belirtildi. 

Diğer taraftan bazı katılımcılar tarafından, bu bildirimin yapılmasına gerek olmadığı belirtildi. 

b. Paket numarasını ÜTS mi yoksa kurumun/firmanın kendisi mi belirlemelidir? (Paket numarasını 

kurumun/firmanın kendisinin belirlemesi durumunda bu numaraların diğer kurumların/firmaların 

verdiği numaralarla çakışmaması için ÜTS tarafından bu numaranın başına kurumun/firmanın 

ÜTS numarası otomatik olarak eklenecektir.) 

Katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından paket numarasının ÜTS tarafından belirlenmesi gerektiği 

ifade edildi. Bayilerin barkod oluĢturma yatırımı masrafından kurtarılması için ÜTS tarafından 

belirlenmesinin faydalı olacağı belirtildi. 

Diğer taraftan bazı katılımcılar firmaların kendi numaralarını verebilmesinin de faydalı olacağı yönünde 

görüĢ bildirdi. 

c. Paketteki tüm tekil ürünler aynı türde mi olmalı yoksa farklı türdeki tekil ürünlerin bir araya 

getirildiği paketler oluşturulabilmeli midir? 

Farklı türdeki tekil ürünlerin de paketlenmesinin mümkün olması gerektiği belirtildi. Koli için ya da 

içerisinde yer alan ürünler için ayrı ayrı alma bildirimi, daha sonrasında da verme bildirimi yapılması 

önerildi. 

d. Paket bildiriminin Sistem tarafından işlenmesi için geçecek bekleme süresi ve paketin içindeki 

bir tekil ürüne ilişkin hata nedeniyle, paket bildiriminin Sistem tarafından kabul edilmeyeceği 

dikkate alınırsa, pakette yer alabilecek tekil ürün sayısında bir sınırlama olmalı mıdır?  

Böyle bir sınırlamanın olmaması yönünde görüĢ bildirildi. 

Bunun yanında optiklerde binlik paketlerin, diğer ürünlerde de 10 binlik paketlerin bulunduğu belirtildi. 

Paketlerde bozuk ürün çıkması durumunda ilgili ürünün iade bildirimi ile iade edilmesinin 

düĢünebileceği belirtildi. 
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e. Paket ve içindeki tekil ürünlerin hareket bildirimleri için aşağıda 3 adet çözüm alternatifi 

bulunmaktadır. Günlük uygulamalarınız dikkate alındığında bu çözüm alternatiflerinden hangisi 

sizin için daha uygundur? 

i. Paket içindeki bir tekil ürün için hareket bildirimi yapılabilmesi amacıyla öncelikle 

paketin sonlandırıldığına dair ayrıca bir bildirim yapılması ve bu aşamadan sonra tekil 

ürünle ilgili hareket bildiriminin yapılabilmesi 

ii. Paket içindeki bir tekil ürün için hareket bildirimi yapıldığında o paketin Sistem 

tarafından otomatik olarak sonlandırılması ve bundan sonra o paketle ilgili herhangi bir 

bildirimin kabul edilmemesi 

iii. Paketin içindeki bir tekil ürün için verme bildirimi yapıldığında tekil ürünün Sistem 

tarafından otomatik olarak paketten çıkarılması ve kalan paket içeriği için hareket 

bildiriminin kabul edilmesi 

Katılımcılar tarafından 3 farklı seçeneğin de uygun olabileceği yönünde görüĢ bildirildi. 

 1 numaralı Ģıkkın uygun olduğu, paket iptal bildiriminin faydalı olacağı belirtildi. 

 2 numaralı Ģıkkın uygun olduğu belirtildi. 

 3 numaralı Ģıkkın uygun olduğu ifade edildi. Paketin içindeki bir tekil ürün için verme bildirimi 

yapıldığında tekil ürünün Sistem tarafından otomatik olarak paketten çıkarılması ve kalan paket 

içeriği için hareket bildiriminin kabul edilmesi uygun görüldü. 

4. Her bir hareket tipine yönelik iptal bildirimi, ilgili hareket bildirimi yapıldıktan sonra ne kadar süre 

içerisinde yapılabilmelidir? Gerekçeleri nedir? 

Soru kapsamında iletilen farklı görüĢler aĢağıda yer almaktadır: 

 Süresiz olmalıdır. Ġleride bu nedenle oluĢabilecek çeĢitli kayıplara engel olmak için süresiz olmalıdır. 

 Hukuki olarak araĢtırılmalı ve yasal süreye göre bu süre belirlenmelidir. Öngörülen maksimum süre, 

askıda kalma süresi ile aynı olacak Ģekilde 15 takvim günü olmalıdır. 

 Alma - Verme için 2 iĢ günü ya da askı sürelerine göre olabileceği; Üretim - Ġthalat için ilk alma vermeye 

kadar sınır olamayacağı belirtildi. 

 Verme bildirimi için; böyle bir süre olmamalıdır. Alma bildirimi yapıldığında verme iptali yapılamayacağı 

için vermenin iptaline iliĢkin bir süre olmasına gerek yoktur. Ayrıca, askı zaman aĢımı süresi olmadığı 

için verme iptalinde zaman aĢımı olmaması gerekmektedir, yoksa o ürün sürekli askıda kalır. 

 Alma Bildirimi için, iptal olmasın, bu iĢlem yanlıĢlıkla yapıldığında veya geri alınmak istendiğinde iade 

bildirimi yapılmalıdır. 

5. Kayıtsız yere verme ve tüketiciye satış (Kayıtsız yer, ÜTS’de kaydı olmayan kurumları/firmaları ifade 

etmektedir.) 
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a. Bu bildirimlerle ÜTS dışına çıkan ürünlerin yeniden ÜTS’ye dâhil edilmesi konusundaki 

önerileriniz nelerdir? 

Katılımcılar tarafından iletilen öneriler aĢağıda yer almaktadır: 

 Ġade olduğu sürece ÜTS‟ye tekrar dahil edilmesi gerekli olacaktır. 

 Ticari ambalaj Ģekli bozulmadıysa, “Kayıtsız Ürünü Geri Alma” benzeri bir bildirim ile ÜTS ürün 

döngüsüne tekrar dahil edilebilmelidir. 

 Ġlgili geçmiĢ bilgisi, tekil ürün üzerinde tutulabilmelidir. 

 Tüketici kanununa göre müĢteri iade durumunda, Tüketiciye SatıĢ Ġptal ve Kayıtsız Yere Verme 

iptal bildirimi ile yapılabilir. 

 Kayıtsız yerden ürünler iade gelebilir. Ġstismarı engellemek için iade iĢlemini ancak Kayıtsız 

Yere Verme bildirimi gönderen firma yapmalıdır. 

b. Belirli ürünlerin tüketiciye satışı engellenmeli midir? (Mevcut kurguda bir tekil ürün kayıtsız bir 

firmaya “kayıtsız yere verme” bildirimi ya da “tüketiciye satış” bildirimi ile satılabilir. Ancak 

nerede olduğu bilinmesi istenen ürünler için tüketiciye satış bildirimi engellenerek kayıtsız yere 

verme bildirimi yapılması zorlanabilir. Kayıtsız yere verme bildiriminde MERSİS/ESBİS numarası 

bildirimi zorunlu olduğu için tekil ürünün nerede olduğu bilinebilir.) 

Tüketiciye satıĢın tekil takibi engellediği, ÜTS dıĢına satılan ürünlerin ÜTS‟ye tekrar geri 

döndürülebilmesinin gerekli olduğu belirtildi. 

Örnek olarak hastanede yatan hasta kendi ürününü kendisi temin etmek isterse, bu durumda bu tip 

ürünlerin ÜTS‟ye eklenmesi mümkün olamamaktadır. Bu durumun incelenmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerektiği Ģeklinde görüĢ bildirildi. 

Günümüz koĢullarında, hasta mağduriyeti göz önünde bulundurularak, engellenemeyeceği 

düĢünülmektedir (Veteriner Klinikleri, Muayenehaneler). Firmalar, profesyonel kullanıma uygun olan 

ürünleri tüketiciye satarken, (özellikle vücut içinde kullanılacak olan) ürünler için kullanacak hastanın 

“TC Kimlik No” bilgisini alması gerektiği savunuldu. 

Diğer taraftan, ortodontik tedavide ürünün hastaya aldırılması durumu gibi örneklerin olduğu ifade 

edildi. 

Profesyonel sağlık personelinin (klinik ortamında) hastaya uyguladığı cihazların tüketiciye satıĢının 

engellenmesi gerektiği belirtildi. 

Bazı ürünlerin tüketiciye satılamaması gerektiği, bu durumun mevzuatla düzenlendiği belirtildi. Ayrıca 

bazı ürünler için tüketiciye satılırken TC Kimlik No alınması gerektiğinin altı çizildi. 

6. Tekil ürünlerin zayiatı 

a. Tekil ürünlerin zayi olması durumunda nasıl bir süreç işletilmektedir? 
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Tutanak tutularak sigorta sürecinin iĢletildiği, zayi olan ürünlerin vergiden düĢülebilmesi için maliyeye 

bildirildiği belirtildi. 

Bunun yanında, farklı sebeplerle ürünlerin zayi olabildiği belirtildi. Bu bilginin, ilgili bildirim içerisinde 

alınması gerektiği vurgulandı (kırılma, kargoda kaybolma vb.) 

Zayi olan ürünler için HEK‟e ayırma, üreticiye iade ya da imha durumlarının söz konusu olabileceği 

belirtildi. 

b. Bu süreçte kurumunuzun/firmanızın veya diğer ilgili kurumların rolü nedir? 

Kurumların sigorta ya da T.C. Maliye Bakanlığı‟na bildiren taraf olduğu belirtildi. Bununla birlikte, 

belediyelerin imha sürecinde etkili rol oynadığı ifade edildi. Ayrıca, Vergi Dairesine baĢvurulduğu, Vergi 

Dairesinde ilgili komisyonun incelediği belirtildi. 

Ek olarak aĢağıdaki görüĢler dile getirildi: 

 Tekil ürünün sahibi, ürününün zayi olduğunu bildirebilmelidir. Ġmha esnasında özel önlem alınması 

gerekiyorsa, o ürünün, imha edileceği ilgili kuruma gönderilmesi gerekmektedir. 

 Bir ürünün özel imha gerektirip gerektirmediğini, ürün kaydı sırasında sisteme üretici firma 

tarafından kaydedilmelidir. 

 Zayi olan optik ürünler imha için çöpe atılmaktadır. 

 Zayi olan diğer ürünler üreticiye gönderilmektedir. Ġthal bir ürünse yurt dıĢına iade edilmektedir veya 

depoda imha edilmektedir. 

 Riskli grupta olan cihazların imhasının PGD denetiminde yapılması gerekmektedir. 

c. Zayiatla ilgili herhangi bir belge oluşturuluyor mu? 

Zayiat raporunun ve baĢvuru belgelerinin oluĢturulduğu belirtildi. 

d. Çeşitli tutanaklar bu süreç içerisinde zorunlu hale getirilebilir mi? 

Özel imha gerektiren ürünler için tutanak tutulması veya imha sürecinin gerçekleĢtiğine dair bir belge 

olması gerektiği belirtildi. Bunun dıĢında herhangi bir tutanağa ihtiyaç olmadığı ifade edildi. 

e. Zayiat bildiriminin kötüye kullanımını/suistimal edilmesini engellemek için ne gibi önlemler 

alınmalıdır? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki önlemlerin alınabileceği belirtilmiĢtir: 

 Zayiat bildirimi yapan firmalar takip edilebilir ve buna göre denetleme baĢlatılabilir. 

 ĠĢ zekâsı tarafında sıkça zayiat bildirimi yapan firmalar ile ilgili Denetim tarafı tetiklenebilir. 

 HEK ya da zayi olmuĢ ürün ile tekrar karĢılaĢılması durumunda yaptırım olabilir. 

 Mevzuat alt yapısının hazırlanması gerekmektedir. 
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 Belirli bir yüzdenin üzerinde zayi ürün olması durumunda Ģüpheli olarak denetlenebilir. 

7. Tekil ürünlerin çalınması 

a. Tekil ürünlerin çalınması durumunda nasıl bir süreç işletilmektedir? 

Adli, Maliye ve Sigorta süreçlerinin bulunduğu, bu süreçlerden sonra ÜTS‟ye bildirilmesi gerektiği 

belirtildi. 

Kargoda kaybolan ürünler için, firmalara ilgili ürünlerin bedelinin ödendiği belirtildi. Mülkiyetin kargo 

Ģirketinde olduğu ve muhtemelen imha ettiklerinin düĢünüldüğü ifade edildi. 

Çalınma durumunda zayi ve imha durumlarının (Örn. steril ürünler) olabileceği belirtildi. 

Optik ürünlerde çalıntı malların zayi ürünlerde olduğu gibi sayım esnasında ortaya çıktığı ifade edildi. 

ÜTS de çalıntı bildiriminin olmasının faydalı olacağı, çünkü ürünler bulunduğu zaman sisteme tekrar 

girilmesi gerektiği belirtildi. 

b. Bu süreçte sigorta şirketlerinin rolü nedir? 

Ürünler sigortalı ise sigorta Ģirketindeki eksperin raporuna istinaden ürünün piyasa değeri kadar firmaya 

ödeme yaptığı belirtildi. Katılımcıların bir kısmı tarafından bu sürecin ÜTS iĢleyiĢine dâhil edilmesine 

gerek olmadığı ifade edildi. 

Diğer taraftan, çalıntı durumunun suistimal edilmemesi için sisteme sigorta Ģirketi tutanak numarasının 

girilmesini istenebileceği belirtildi. Fakat her firmanın sigorta Ģirketi ile anlaĢmasının olmadığının da göz 

önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. 

c. Tekil ürünlerin bulunup size iade edilmesi durumunda süreç nasıl işlemektedir? 

“Çalıntıdan iade (geri alma)” / “çalıntı iptal” gibi bir bildirim olmasının faydalı olacağı öngörüldü. Bu 

durumun istisnai olduğu ve optik ürünlerde rastlandığı belirtildi. 

Bunun yanında çalınmıĢ mal ürün güvenliğinden Ģüphe edileceği için tekrar Sistem‟e dâhil edilememesi 

yönünde de görüĢ bildirildi. Sigorta Ģirketine yansıyan durumlar için de imha sürecinin mutlaka 

baĢlatılması gerektiği vurgulandı. 

Optik tarafında Üreticisi/Ġthalatçısı tarafından onay verilen ürünlerin döngüye tekrar girmesinin uygun 

olabileceği değerlendirildi. 

8. Kullanıcı tarafından ekran üzerinden yapılacak ürün hareketi toplu bildirimleri için MS Excel formatının 

kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu formatta bildirim yapılabiliyor olması sizin için 

yeterli midir?  

Not: ERP, HBYS gibi otomasyon sistemlerinizin ÜTS’ye entegrasyonu web servis üzerinden 

sağlanacaktır. 
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Genel olarak Excel ve benzeri OpenOffice gibi yaygın dosya formatlarının yeterli olacağı belirtildi. Ayrıca, 

minimum yazılım versiyon gereksinimlerinin açıkça bildirilmesi gerekli görüldü. Bunun yanında web servis 

tanımlarının ve açıklamalarının (API DOC) ingilizcesi ile beraber yayınlanması önerildi. 

9. Tekil ürün geri çekme süreci 

a. Tekil ürün geri çekme sürecinde yaşadığınız problemler nelerdir? (Örneğin; kalp pili gibi hasta 

üzerinde takibi yapılan tekil ürünlerin geri çekilmesi, vb.) 

Konu ile ilgili yaĢanan problemlere iliĢkin görüĢler aĢağıda yer almaktadır: 

 Üreticiler haberdar edilmemektedir.  

 Ürünlerin nerede olduğu bilinememektedir. 

 SGK‟ya verilen ürünlerde hangi hastada kullanıldığı bilgisi alınamadığından; hasta için 

kullanılan ürünler için geri çekme kararı iĢletilemiyor, ürün izlenebilirliği kalmıyor.  

 Daha önce çalıĢılmıĢ olan bayiler, sonra karĢılaĢılan sorunlarda sorumluluk almak istemiyor. 

 Ġthalatçı/Üretici firmalar geri çekme kararı aldıkları ürünlerinin nerede olduğunu görebilmelidir. 

Hasta üzerinde bulunan ürünler için, hasta mahremiyeti ihlaline yol açmamak adına, ilgili iĢlemi 

yapan hastane bilgileri firmalara gösterilmelidir. 

 Bayiden sonra takip edilememesi, son kullanıcıya kadar tüm süreçlerin takibi (hasta değil 

hekim) sorun olarak belirtilebilir. 

 Uyarı Takip Sistemi‟nin online olarak hayatta olmaması sıkıntı yaratmaktadır. 

 Ürünün bulunamaması durumu sorun olmaktadır. Özellikle sarf malzemede bu durum ortaya 

çıkabilmektedir. 

 Ġlaçlarda (ĠTS) olduğu gibi, farklı düzeylerde geri çekme seviyelerinin olması iyi olacaktır. Depo 

bazında eczane bazında, tüketici bazında geri çekme olması iyi olacaktır. 

b. Geri çekilen tekil ürünleri menşeine iade ettiğiniz durumlar var mıdır? 

Üreticinin bu ürünlerine yönelik talebine göre yurt içinde imha ya da yurt dıĢına iade (menĢeine iade) 

edilmesi seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi. 

Mahrece iade durumlarının dıĢında bazı durumlarda ürünün ıslah edilmesi için, üretici ve mahrecinden 

farklı bir ülkeye de gönderilebileceği ifade edildi. 

c. Geri çekilen tekil ürünün ıslahı sırasında ne gibi düzenlemeler yapıyorsunuz? 

Konu ile ilgili aĢağıdaki farklı görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 Ġthal edilmiĢ ürünlerin ıslah edilmesi söz konusu değildir. 

 Yerli üreticiler ıslah ederek tekrar ÜTS‟ye yeni ürün olarak eklemek isteyebilir. Islah öncesi ürün 

ile sonrasındaki ürünün bağlantısının kurulmasına gerek yoktur. 



TASNİF DIŞI 
 

TÜBİTAK – BİLGEM – YTE 

ÜTS PROJESİ 

ÇALIŞTAY 02 RAPORU 

 

TASNİF DIŞI 
Rev. No: 13 
Tarih: 25.07.2014 

30 / 58 UTS-PRJ-Calistay02Raporu 

 

 Kontrollü koĢullarda ıslah yapılmaktadır. 

 Geri çekiliyor, ıslah ediliyor, yeni lot numarası ile üretim bildirimi yapılıyor, eskisi ile iliĢki 

tutmaya ÜTS açısından gerek yoktur. Firmalar iliĢkilendirmektedir. 

o Not: Geri çekmeden ıslah durumları (yazılım güncelleme, donanım değiĢtirme) 

bulunmaktadır. Bu durumun hangi kapsama (Örn. denetim modülleri)  gireceği 

belirlenmelidir. 

 Çok fazla seçenek vardır. Yazılım güncellemesi, etiket güncellemesi, donanımsal güncelleme, 

kalibrasyon ve sterilizasyon yapılabilmektedir. Bazen yerinde güncellemeler (yazılım 

güncellemesi gibi) yapılmaktadır. Yeni bir iĢlev eklenen bir güncelleme ıslah kapsamında 

yapılamaz. 

d. Tekil ürünleriniz için hangi durumlarda kendi isteğinizle geri çekme kararı alıyorsunuz? (TİTCK 

ya da mahkeme kararı gereğince yapılan geri çekme işlemleri bu sorunun kapsamı dışındadır.) 

Risk görülmesi durumunda ya da ürün ile ilgili bazı sebeplerle (Örneğin, etiket problemleri, kullanıcı 

Ģikâyeti, gönüllü geri çekme, AR-GE faaliyetleri, üretici kararı, piyasa Ģikayeti vb.) firmanın ürününü geri 

çekmek isteyebileceği belirtildi. 

 Öneri: Uyarı modülü tam olarak iĢletilebilirse, geri çekme sürecinde matbu evraklara ihtiyaç 

duyulmaması adına, sürecin ÜTS üzerinden yürütülmesinin uygun olacağı Ģeklinde görüĢ 

bildirildi. 

e. Kendi isteğinizle gerçekleştirdiğiniz geri çekme sürecinde TİTCK'nın isteğiyle gerçekleştirdiğiniz 

geri çekme sürecinden farklı olarak ne gibi işlemler gerçekleştirmektesiniz? 

Sürecin büyük ölçüde benzer iĢleyeceği belirtilirken, süre sınırlamasında farklılıklar olabileceği belirtildi. 

10. Ismarlama tıbbi cihaz 

a. Ismarlama tıbbi cihazların yaşam döngüsü nasıldır? (Sipariş aşamasından hastaya ulaşması ve 

sonrasında ortaya çıkabilecek durumlar nelerdir?) 

Ismarlama Tıbbi Cihaz; doktor bilgisi ve hasta bilgilerini kapsayacak Ģekilde tutulması gerektiği belirtildi 

(Ģu anda da bu bilgiler alınmaktadır). 

Optik ürünlerde, özellikle progresif camlar için bu durumun söz konusu olduğu belirtildi. Gerekli ölçümler 

yapıldıktan sonra fabrikanın bu ölçümlere göre üretim yaptığı, en uygun hangi ürüne ait barkod varsa 

sisteme o barkod üzerinden giriĢ yapıldığı ifade edildi. 

Bunun yanında aĢağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi: 

 OluĢan nihai Ismarlama Tıbbi Cihaz için barkod üretmek istenmiyor, kullanılan yarı mamullerin 

barkodları bildirilebilir. 

 1-4 ay içinde hazırlanıyor, yarı mamul olarak geliyor, hastaya göre özel ayarlama ve döküm 

yapılıyor, barkodlandırılamayan sarf malzemeleri var, bunların sınıflandırılması isteniyor. 
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 Yarı mamul ve sarflar birleĢimi sonucu oluĢur. Sadece yarı mamullerin barkodları bildiriliyor. 

 Hekimin isteğine göre özel tasarım cihaz yapılabiliyor ve bir sınıfa sokuluyor. 

 Cam ve çerçeve birleĢimi optikçide yeni cihaza dönüĢüyor. 

b. ÜTS'de öngörülen bildirim türleri, ısmarlama tıbbi cihazların yaşam döngüsünün takip 

edilmesinde yeterli midir? 

Tekil ürün hareketi için bildirimlerin yeterli olduğu belirtildi. 

Bunun yanında ürün kaydı sırasında hangi testlerin yapıldığına dair bilgilerin alınması gerektiği ifade 

edildi. 

11. Yurt dışından bağış yoluyla yurda getirilen tekil ürünler 

a. Yurt dışından bağış yoluyla tekil ürün alıyor musunuz? Eğer alıyorsanız ne türde tekil 

ürünlerdir? 

Özel sektör için böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. 

b. Bu şekilde yurda sokulan tekil ürünlerin ürün kaydı kim tarafından, hangi aşamada 

yapılmaktadır? Bu süreçte hangi resmi evraklar kullanılmaktadır? 

GörüĢ bildirilmemiĢtir. 

c. Vatandaşın yurt dışından getirip Kızılay'a veya diğer kurumlara bağışladığı tekil ürünler için nasıl 

bir süreç izlenmektedir? 

GörüĢ bildirilmemiĢtir. 

d. TASİŞ’te satılan ürünlerin ürün bildirimi ve sorumluluğu kimde olmalıdır? 

TASĠġ ten kaçak olan ürünlerin faturalandırılıp yurda sokulması söz konusudur. Firma ürünü gümrükten 

almamakta, daha sonra TASĠġ üzerinden ihaleye girip cüzi bir fiyatla ürünleri almaktadır ve kaçak ürüne 

resmiyet kazandırmaktadır ve fatura almaktadır. Bu ürünler kaçak olabilmektedir. Bu durum optik 

ürünlerde rastlanmaktadır. 

Bu ürünlerin kutusu olmadığı için ÜTS‟ye bildirimi yapılamaz. TASĠġ‟in etiket basması veya satıcı olarak 

ruhsatlandırılması yapılamamaktadır. TartıĢmalı bir durumdur. 

12. Mevcut durum 

a. Ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz ürünlerden barkod'u (birincil ürün numarası) olmayan var mı? 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği‟nde zorunlu olmadığı için barkodsuz çok ürün bulunduğu ve özellikle küçük 

firmaların ürünlerinin barkodsuz olduğu belirtildi. FDA takvimine göre geçiĢin planlandığı söylendi. 

Optik ürünlerde barkod olmadığı durumlarda, GS1 standardına uygun barkodun ithalatçı tarafından 

basıldığı ifade edildi. 
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Bazı ürünlerde barkodun ithalatçı tarafından belirlendiği ve yurt dıĢındaki üretici tarafından basıldığı 

Ģeklinde görüĢ bildirildi. 

b. Tekil ürünlerinize tekil numara veriyor musunuz? Tekil numaralandırmayı hangi amaçla 

kullanıyorsunuz? 

Seri ürün numarası verilen ürünlerin bulunduğu, ancak çoğunluğunun lot bazında takip edildiği belirtildi. 

Varsa, ürün takibi, ürün kabulü ve satıĢı için kullanıldığı ifade edildi. 

Bunun yanında optik ürünlerde ürün güvenliği ve geri toplama için karekod ve tekil takip kullanıldığı 

belirtildi. 

YaklaĢık olarak %90 oranında lot, %10 oranında ise seri no ile takip yapıldığı değerlendirildi. 

c. Hangi izleme teknolojisini (Tek Boyutlu Barkod, QR Code, Datamatrix, RFID, vb.) 

kullanıyorsunuz? 

 Optik ürünlerde data-matriks kullanılmaktadır. 

 Bazı ürünlerde tek boyutlu barkod kullanılmaktadır. 

 QR kod kullanılmaktadır. 

 Kod128 kullanılmaktadır. 

ÜTS‟de barkod teknolojisi zorunluluğu olmaması gerektiği vurgulandı. 

d. Ürün ve/veya tekil ürünlerinizin takip ve izlemesi için otomasyon sistemi kullanıyor musunuz? 

Oracle, SAP, JDAdverts gibi firmaların sistemlerinin kullanıldığı belirtildi (SAP, Tiger, Siberoptik, Özel, 

Logo). 

Firmalara ve ürünlere göre değiĢiklik göstermekle birlikte referans kod ve lot bilgisi üzerinden stok takibi 

amacıyla kullanılabildiği söylendi. Depoya kadar takip yapan firmaların bulunduğu, özellikle optik 

ürünlerde bu gibi sistemlerin kullanıldığı belirtildi.  

13. ÜTS’ye sistem seviyesinde yapılacak entegrasyon 

a. Üretim bildirimlerini üretim bandına entegre edip otomatik olarak yapmak bildirim sürecine sizin 

açınızdan ne gibi bir katkı sağlar? 

Bazı katılımcılar tarafından tıbbi cihaz üretim süreçlerine uygun bir durum olmadığı ifade edildi. Diğer 

taraftan, iĢ yükünü azaltıp verimliliği artıracağı yönünde görüĢ bildirildi. ÜTS‟nin firmalara açılması 

durumunda, sonrası için hangi ürününün nerede olduğunu takip için çok fayda sağlayacağı 

değerlendirldi. 

b. Üretim bandı entegrasyonunun oluşturulması için gereken süre nedir? 

Uluslararası firmalar için bu durumun mümkün olmadığı belirtildi. 

Bazı katılımcılar tarafından ise 12 ay gibi bir sürenin yeterli olacağı öngörüldü. 
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c. HBYS, ERP gibi sistemlerinizin ÜTS entegrasyonu için gereken süre nedir? 

Uluslararası firmaların ERP sistemlerini dıĢarı açmak istemeyecekleri belirtildi. Diğer katılımcılar 

tarafından ise 12 ay gibi bir sürenin yeterli olacağı değerlendirildi. 

14. Kurumların tekil hareket bildirimleri kapsamında ÜTS’den beklentisi 

a. Kurumunuzun/firmanızın ÜTS’den beklentisi nedir? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 UDI, IMDRF toplantıları takip edilerek, paralel gidilmesi gereklidir. 

 Firmalar paydaĢ olarak görülmelidir. ÜTS firmaların usulsüzlük yapacağına odaklanarak 

planlanmamalıdır. 

 Ġstatistiksel veriler üzerinden çalıĢılarak kayıp ve kaçak ürünlerin engellenmesi gereklidir. 

 Ürün izlenebilirliğinin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi gereklidir. 

 EK-4 CE Belgeli ürünlerin seri takibinin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi gereklidir. 

 Ürün barkodunun hangi koĢullarda değiĢip değiĢmediği konusunda (örneğin üretim yapılan ülkenin 

farklı olması, farklı CE belgesinin gelmesi vb.) IMDRF‟in çalıĢmaları dikkate alınarak net bir 

açıklama yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

 Alma bildirimi yaparken, hareketlerin MS Excel formatında indirilmesi ve firmanın ERP sistemine 

aktarılabilmesi faydalı olacaktır. 

 Üreticilerin kendi tekil ürünlerinin nerede olduğunu ÜTS üzerinden takip etmesi iyi olacaktır. 

 ÜTS geçiĢinin, FDA takvimlerinin önünde gitmemesi (mutabık) iyi olacaktır. FDA in tekil takip ön 

görmediği sınıf 1 ürünlerin durumu tekrar değerlendirilmelidir. (Optik ürünlerde takip firmalar 

tarafından talep edilmektedir.) 

 Ġthal ürünlerde, ithalatçı tarafından yeniden etiketleme iĢleminin mevzuat olarak tekrar 

değerlendirilmesi iyi olacaktır. Bu etiketleme iĢlemi yönetmeliğe göre üretim sürecinin bir parçası 

olarak görülmektedir. Avrupa‟da yönetmelik aynı Ģekildedir. 

 Bunların yanında aĢağıdaki hususlara değinilmiĢtir: 

i. Kaçak sahte ürün engellenmesi,  

ii. Paralel ithalat engellenmesi, 

iii. Gümrükten geçtiği adet kadar barkod basılması (Gümrük entegrasyonu) 

iv. GeçiĢ süreci planlamasına kullanıcıların dahil edilmesi 

v. Ürün yönetimi kapsamında sterilizasyon belgesi ekleyebilme isteği 

vi. Ürün yönetiminde gözlük çerçevesi (metal / plastik) Ģeklinde girilebilmeli 
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vii. Medikal olarak uygunsuz ürün tespiti 

viii. PGD sürecinin daha sağlıklı iĢletilmesi 

ix. Ġstatistiki bilgilerin kamuya açılması 

x. Sağlık profesyonellerinin ve hastaların bilinçlendirilmesi 

xi. Sektörün kural ve cezalar hakkında bilgilendirilmesi (örnek teĢkil edilecek Ģekilde) 

xii. Anasayfada PGD raporlarına iliĢkin duyuruları tüm firmaların görebilmesi  

xiii. TĠTUBB‟dan belge ve bilgi aktarımı 

xiv. Sarf karĢılığı hizmet ve mal alımı ve konsinye ürünler için yeni bildirim (geçici kullanım bildirimi) 

tipi tanımlanması 

xv. Yurt içi / dıĢı bedelsiz numunelerin demo ve eğitim için kullanım yapıldığında sistemde 

düĢülebilmesi. 

xvi. Gözlük Sanayicileri ; Ġmalatçı rolü tanımlanması (yerli malı belgesinde barkod olması 

durumunda entegrasyon yapılabilir) 

xvii. Yeni ve sıfırdan baĢlayacak firmalara eğitim verilmesi 

xviii. Ticaret odaları vasıtasıyla üyelere eğitim verilmesi 

xix. ÇalıĢtay çıktılarının saha bazında yayılması 

xx. Pilot uygulamanın gözlükçülerde baĢlaması isteniyor 

xxi. GTIP korelasyon cetveli güncellemesi 

xxii. Çoklu paket içinde tekil barkod olmaması durumu 

xxiii. HEK‟e atılacak ürünün tamir kapsamında yenilenmesi 

b. Çalışmalarınıza olumlu yönde ne gibi katkılarının olacağını öngörüyorsunuz? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 Üreticiyi ve ithalatçıyı rahatlatacak bir Sistem olacaktır. 

 Ġzlenebilirliği arttıracaktır. 

 Tam olarak uygulanabilirse “Geri Çekme” iĢlemi kolaylaĢacaktır. 

 Bakanlığın izlemesine olumlu katkı sağlayacaktır. 

 Denetimlere veri sağlayacaktır. 

 Firmaları hasta karĢısında hukuki olarak koruması beklenmektedir. 

 Ürün sahipliğinden dolayı, firmalar sadece kendi ürünlerini satabilecektir. Bu durum kaçağı 

engelleyecektir. 
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 Tekil takip hasta ve kullanıcı güvenliği için çok fayda sağlayacaktır. Öngörülenden fazla faydası 

olacaktır.  

 UDI bazlı tekil takip, TITUBB da hangi kırınımda kayıt yapılacağına dair fayda sağlayacaktır. 

UDI‟daki barkod değiĢtiren parametrelerin standart olması ne zaman yeni ürün kaydı 

yapılacağına dair belirsiz durumu ortadan kalkacaktır. 

c. Çalışmalarınızda ne gibi olumsuzluklara neden olabileceğini öngörüyorsunuz? Bu 

olumsuzlukların giderilmesi için ne gibi iyileştirmeler yapılmasını istersiniz? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 Sektör için de test ortamı kurulmalıdır. 

 Ürün görsellerinin opsiyonel olması uygundur. Kesinlikle olacaksa, ürün grubu bazında 

olmalıdır. 

 Pratik, uygulanabilir ve az maliyetli olması çok önemlidir. 

 “Ġthalat Bildirimi + Verme Bildirimi” beraber bir kerede yapılabilmelidir (piyasaya arz edilmeyen 

ürünün Ġthalat Bildiriminin yapılması katkı sağlamayacaktır. Gümrük entegrasyonu yapıldıktan 

sonra bu bilgi anlamlı olacaktır). 

o Not: Özel hastaneler, bazı ürünleri doğrudan ithal edebiliyor. Bu konunun nasıl ele 

alınacağı da düĢünülmelidir. 

 ĠĢ gücü ve maliyet yükü olacak, maliyet belirsiz, maliyet belirlenmelidir. 

 Son kullanıcı eğitiminde sorunlar yaĢanabilir, oluĢabilecek sorunlar öngörülüp önlem 

alınmalıdır. 

 ÇalıĢtay çıktıları saha bazında yayılmalıdır. 

 Ürün görseli temini çok zor, IMDRF‟de zorunlu değildir. 

 Ġlk aĢamada bayilerin kullanımı zor olacaktır. ÜTS‟nin kolay bir arayüz sunması iyi olacaktır. 

 ERP entegrasyonu önemlidir, bu bilgilerin manuel girilmesi zor olacaktır. 

 MERSĠS‟teki, merkez ve Ģube ayrımı konusu tekrar ele alınması iyi olacaktır. ġubeler arasında 

transferlerin kayıt altına alınması tekrar düĢünülmelidir. 

3.3.1.3 Kozmetik Oturumu 

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumlarından ve firmalardan gelen katılımcıların görüĢ ve önerileri 

aĢağıda yer almaktadır. 

1. Tekil ürünün verme bildirimi ile alma bildirimi arasında askıda kalması durumu. (Askı: Bir firmanın tekil 

ürünü için verme bildirimi yapması, ancak karşı tarafın henüz alma bildirimi yapmaması) 
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Bu kısmın her bir sisteme göre ayrı ayrı çalıĢması gerektiği, verme-alma iĢlemlerinin mevcut durumda irsaliye 

üzerinden yapıldığı belirtildi. Ġrsaliyenin geri gelmesinin alma iĢleminin yapıldığı anlamına geldiği ifade edildi. 

Bunun yanında aĢağıdaki hususlar dile getirildi: 

 Bu sistemle birlikte büyük maliyetler çıkacaktır. Geri çağırma iĢleminin tam anlamıyla yapılabilmesi 

için bakkala kadar takip olmalıdır. Ancak, ürünün gittiği noktaların bu sisteme nasıl entegre olacağı bir 

soru iĢaretidir. Buna çözüm olarak distribütör kısmına kadar takip yapılabilir.  

 Hangi tür ürünlerin, nereye kadar takip edileceği önemli bir konudur. Böyle bir sistemde ürün 

pahalanırsa zarar edilmiĢ olunur. Kozmetik hijyenle ilgilidir. Hijyeni sağlamak için özendirmek 

lazımdır. Takip için ürünü tanımlayacak olan veri tam olmalıdır.  

 Mevcut durumda ürünler distribütöre gönderilmektedir. Firmanın distribütörde görevlendirdiği, gelen 

ürünlere bakan kiĢisi/kiĢileri bulunmaktadır. Distribütörün mal sağladığı toplancılar, gelen taleplere 

göre sipariĢ oluĢturup gönderme iĢlemi yapmaktadır. Toptancıların elektronik bir sistemleri 

bulunmamaktadır. ĠĢlemler fiĢ ile yürütülmektedir. Elektronik takip zinciri bu sebeple toptancıda 

kopmuĢ oluyor. Çünkü elektronik takip distribütörde bulunmaktadır, toptancıda bulunmamaktadır. 

Depodan distribütöre gönderilen mal %100 geri çekilebilir ancak tüketiciye satılan malın geri 

çekilmesi zordur. 

 Sektörün kaygıları maliyet, sistemin ana konusu, barkodun ne olacağı ve nasıl olacağı gibi konulardır. 

 Barkod olmazsa olmaz bir Ģeydir. Takip yapılması için elzem olan Ģeyler saptanıp, sektör için uygun 

mu diye karar verilmelidir. 

 Sektörde ürünlerin kaçak yollarla giriĢi olabilmektedir. Örneğin, kaçak sürme giriĢi öğrenildikten sonra 

tüm eczaneler aranmıĢtır.  

 Takip için hangi ürünlerin daha önemli olduğunun kararı verilmelidir. 

 Eczanelerde ürünler depodan sipariĢ edilirken, sipariĢler sisteme girilmektedir. Gelen/Gönderilen 

sipariĢler sistemden kontrol edilmektedir. Eczanelerin birbirleri arasında yaptıkları „Borç Alma/Verme‟ 

olayı bulunmaktadır. Elinde ürünü olmayan eczacı baĢka bir eczaneden borç olarak ürün alır ve bunu 

sisteme girer. Aynı Ģekilde, ürününü borç veren eczacı da borç verdiği ürününü sisteme girer. 

a. Askı süresi ortalama, en fazla ve en az ne kadardır? Kendi çalışma alanınızda bulunan 

ürünlerden örnek verebilir misiniz? 

Askı süresinin kozmetik için yeni bir konu olduğu, bu nedenle dikkatle incelenmesi gerektiği belirtildi. 

Perakende kullanım açısından bu gereksinimin tahmin edilmesinin masa katılımcıları açısından 

mümkün olmadığı, ancak belirli bir süre olmamasının daha uygun bulunduğu belirtildi. Ayrıca km‟ye 

bağlı bir çözüm ya da e-fatura gibi bir ticari boyuttaki bir uygulama ile senkronizasyon önerileri sunuldu. 

Alan taraftaki depoda tekil ürünü alana kadar alma bildirimi yapılmadığı belirtildi. Belli bir süre olmadığı; 

deponun çalıĢma tarzına ve ihtiyacına göre değiĢtiği belirtildi. Verme bildirimindeki referans 
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numarasının irsaliye üzerine yazıldığı ifade edildi. Depo kabul etmediği durumda iptal bildirimi yapıldığı 

belirtildi.  

Takip Ģeklinin firmadan firmaya değiĢebileceği belirtilirken, sektördeki uygulamalar için sektörden bilgi 

alınması gerektiği vurgulandı. Migros vb. firmaların bu çalıĢtayda olmasının faydalı olacağı belirtildi. 

b. Belirli bir süre kısıtlaması sonucunda askıda kalan tekil ürünler için en son verme bildiriminin 

ÜTS tarafından otomatik olarak iptal edilmesi hakkındaki görüşleriniz nedir? 

Konu ile ilgili dile getirilen görüĢler aĢağıda yer almaktadır: 

 Otomatik iptale gerek yoktur. Bunun yerine uyarı mekanizması geliĢtirilebilir. (Örneğin ürün 2 

ayı geçen bir süre bağlamında askıda kalmıĢsa veren kuruma bir uyarı gitmelidir.) 

 Pratik değil, yanlıĢ olur. Sistem otomatik yapmamalı. Ama uyarı düĢmeli. 1 haftayı geçtiğinde, 

verme bildirimi yapan tarafın uyarılması iyi olur. 

 Yıl sonunda birine ürün gönderildiğinde, karĢı taraf ürünü almaz. Bir sonraki yıla iade edilmiĢ 

olur. Bu gibi durumlar düĢünülmelidir. 

 Eczanede ürün çıktıktan sonra iade iĢlemi yapıldığında ürün giriĢi yapılmalı sonra iade iĢlemi 

yapılması gerekir. 

 Kozmetikte çok ender olacak bir Ģey, varlığı tartıĢılmalı.  

 Migros vb. firmaların kendi dağıtım sistemleri vardır. Altunbilekler vb. daha küçük Ģirketler de 

bulunmaktadır. Zincirde küçük tarafa gidildikçe takip zorlaĢacaktır. Hangi ürünlerin olacağı, 

hangi seviyeye inileceği belli değildir. 

 Küçük üreticilerin de olduğu baĢka bir çalıĢma olabilir. Böylece daha net analiz yapılır. Farklı 

görüĢler ortaya çıkacaktır. TÜBĠTAK-TĠTCK-Sektörün bir arada olup görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunduğu bir çalıĢma analiz için yararlı olacaktır. Depo ve sevkiyat sorumluları bu sorulara 

daha net cevap verebilir. 

 Otomatik iptal yapılırsa, tekil ürünlerin nerede olduğu ile ilgili bilgi kaybedilebilir. 

 Otomatik iptalin iĢ süreçlerinde tekil ürünün sistemdeki sorumlu kurumu ve ürünün fiziksel 

konumu açısından çeĢitli sorunlara / tutarsızlıklara neden olacağı belirtildi. 

c. Ürün grupları bazında askı süreleri tanımlanmalı mı? 

Konu ile ilgili dile getirilen farklı görüĢler aĢağıda yer almaktadır: 

 Tanımlanmasına gerek yoktur. SUT gibi kullanım süresi kısıtlı olan ürünler söz konusu olsa 

gerek duyulabilirdi ancak kozmetik ürünlerin kullanım süresi daha uzundur. 

 Kurumun Görüşü: Güvensiz (riskli) ürünler tekil ürün bazında, diğer ürünler lot bazlı takip 

edilebilir. Bu kırılıma göre farklı askı süreleri tanımlanabilir. Pilot uygulama yöntemi ile bu tarz 

kararlarla ilgili yönlendirmeler elde edilebilir. Kozmetik ürünler tarifi itibariyle güvenlik 



TASNİF DIŞI 
 

TÜBİTAK – BİLGEM – YTE 

ÜTS PROJESİ 

ÇALIŞTAY 02 RAPORU 

 

TASNİF DIŞI 
Rev. No: 13 
Tarih: 25.07.2014 

38 / 58 UTS-PRJ-Calistay02Raporu 

 

değerlendirmesi yapılmıĢ ve insan sağlığı açısından risk taĢımadığına karar verilmiĢ olan 

ürünlerdir, bütün kozmetik ürünler bu nedenle dünyanın her tarafında lot bazında takip edilirler. 

Bu Ģekilde değerlendirilmelidir. 

 Bazı ürünlerin kendine has dağıtım sistemleri vardır. Dağıtım sistemine göre bakılmalıdır, ürün 

grubuna göre değil. Ġrsaliye Ģu anda verme-almayı gerçekleĢtiriyor.  

d. Hareket bildirimlerinde hukuki sorumluluk olması için bildirim yapılırken irsaliye de (irsaliye 

numarası, fatura numarası, vb.) ÜTS’ye gönderilmeli mi? 

Katılımcıların konu ile ilgili görüĢleri aĢağıda yer almaktadır: 

 Sisteme otomatik girilmelidir. Bu tür sistemlerde mevcut girilenlere ek olarak ayrıca bir bilgi 

girilmesi ekstra maliyettir. Yapılması gereken fatura hazırlanırken o bilginin ÜTS‟ye otomatik 

olarak gönderilmesidir. 

 Lojistik bölümleriyle konuĢulmalı. Her firmanın kendi içinde bir sistemi var. Bunun için o 

firmalarla konuĢmak gerekmektedir. 

 Bütün ürünlerin karayolunda sevkiyatı irsaliye, karĢı tarafa aktarılması faturadır. Ġrsaliye 

sevkiyat için gereklidir. 

 Ayrıca bir veri giriĢi olmamalıdır. GirilmiĢ olan veriler alınıp, ÜTS‟ye otomatik olarak 

aktarılmalıdır. Mevcut sistem içerisinde üretilen bilgilerin otomatik olarak alınması lazımdır. 

Ġrsaliye hazırlanırken bilgi otomatik olarak aktarılırsa sistemin çalıĢması kolaylaĢır. 

 ġu an ilgili sistemlere bilgileri girmek, mevcutta yapılan iĢin %20‟sine denk gelmektedir.  

 Ġrsaliyenin üzerindeki referans numarası üzerinden depo iĢ süreçlerini iĢletebilir. 

e. Askı durumu ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerileriniz nelerdir? 

Katılımcıların konu ile ilgili önerileri aĢağıda yer almaktadır: 

 Üreticiden sonraki hareketlerde bir firmanın ürünü baĢka firmanın ürünleriyle beraber 

faturalandırılıyor, çok sayıda tekil ürün beraber paketlenebiliyor. Bu durumun getireceği 

problemler değerlendirilmelidir. 

 Kötüye kullanım örneği: Alıcı firma satıĢ yapana kadar alma bildirimi yapmayabiliyor. Süre kısıtı 

koymak da ticareti engelleyebilir. 

 Askıda olan tekil ürün için Alan Kurum sistemde satıĢ yapamıyor ama el altından, sistem 

dıĢında yapılan satıĢın da önüne geçilmiĢ olmuyor. Verme bildirimi iptal edilirse, sistemde tekil 

ürünün sahipliği veren kurumda kalıyor; ancak Tekil Ürünler fiziksel olarak tüketiciye bile 

ulaĢmıĢ olabilir. 
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 Mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekebilir. Mevzuat açısından alma bildirimleri için yaptırım 

olmalıdır. Verme bildirimi yapan Firma‟nın mevzuatta üzerine düĢeni yapınca rahatlatılması 

beklenmektedir. 

2. Lot/parti bazında takip edilecek ürünler 

a. Lot/parti bazında izlenecek tekil ürünlere barkod/karekod basılmasının ne gibi faydaları 

olacaktır? Ne gibi zorlukları veya maliyetleri olacaktır? (Barkod/karekod'da birincil ürün 

numarası, lot/parti no, üretim tarihi ve opsiyonel son kullanma tarihi bulunmaktadır.) 

Katılımcıların konu ile ilgili görüĢleri aĢağıda yer almaktadır: 

 Lot/parti bazında izlenecek tekil ürünlere barkod/karekod basılmasına gerek yoktur. Ürünlerin 

üzerinde zaten barkod ve lot numarası mevcuttur. 

 Çok büyük maliyetleri var; iĢgücü maliyeti, maddi maliyet, getireceği karmaĢa ve ekonomiye 

yük. Depo ortamında kare kodlama için ürünlerin tekrar bir hattan geçmesi gerekecek ve 

otomasyon sistemiyle datalar oluĢturulup raporlanması gerekecektir. ĠĢçi, entegre sistem, baskı 

maliyeti olduğu için böyle bir sistem kurup ekstra bir etiket/barkod ile kodlama sürecine gerek 

yoktur. 

 Mevcut durumda bir kurumda demo yönetim sistemi ile takip ediliyor, seri numarası bazında 

takip yapılmaktadır. Ürünlerin üzerine ayrı bir Ģey basılmamakta, sektörün nasıl yaptığı ile ilgili 

kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

 Bazı barkodların (GTIN 14) marketlerde kasadan geçiĢi olmamaktadır. 

 Tekil bazlı takip edilen ürünlerde de (kozmetik ürünler için) lot numarası zorunlu tutulursa (bir 

Ģekilde bilinebilirse) lot bazında geri çağrım yapıldığı durumlarda tekil bazlı takip edilen ürünler 

de geri çekilebilir. 

 Pratikte bir yarar sağlamayacaktır. Kozmetikler ilaç gibi değildir, yelpaze geniĢtir. Her firma 

ürünlerini takip etmekle yükümlüdür. Piyasada her ürünün üretim tarihi ve seri no‟su 

bulunmaktadır. Bunlara ek olarak barkod bulunması çok büyük bir maliyete sebep olacaktır. 

Barkoda gerek olmadığı değerlendirilmektedir. Elzem bilgi olarak Lot bilgisi bulunmaktadır. 

 Kozmetik ürünün tekil bazda takibi gereksiz bir iĢlemdir. Aynı batch deki ürünlerinin birbirinden 

farkı yoktur. ġiĢelere numara verilmektedir. Onunla da takip edilebilir, batch no ile de takip 

edilebilir. Ekstra bir Ģeye gerek yoktur. Kozmetikte takipten ziyade izlenebilirlik önemlidir. 

Ġzlenebilirlik kapsamında; herhangi birisi bir Ģikayette bulunduğunda, hangi partiden çıktı, hangi 

madde vardır gibi bilgilere ulaĢılır. Ġzlenebilirlikten takibe geçtiğinizde yatırıma ihtiyaç 

duyacaksınız. Ne kadar yatırım yapılması gerektiği bilinmemektedir. 

 Fiziksel olarak da bazı ürünlere karekod koyamayabiliriz. Kozmetikte formüller değiĢkendir. 

Ürünler çok değiĢkendir. Karekodun kozmetikte uygulanma Ģansı zordur. 

 Faydadan ziyade yük getirir. Ekstra maliyete sebep olur. Cihazları değiĢtirmeniz gerekecektir. 
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b. Farklı tarihlerde ürettiğiniz tekil ürünlere aynı lot numarasını veriyor musunuz? 

Normal Ģartlar altında aynı lot numarasının farklı tarihlerde verilmediği belirtildi. Ancak birkaç yıllık 

periyodda bir lot numaraları baĢtan verilmeye baĢlandığı için çakıĢma durumu olabileceği ifade edildi. 

Bu durumda sistemin, 24 ya da 36 ayda bir daha önceden tanımlanmıĢ bir lot numarası girildiğinde 

uyarı verebileceği değerlendirildi. 

Bunun yanı sıra, sektör temsilcileriyle toplantılar yapılması gerektiği, üreticiye ve ürüne bağlı olarak 

sorunun cevabının değiĢebileceği belirtildi. 

Ek olarak, üretimin yanında ithalat senaryosu için de bu durumun değerlendirilmesi önerildi. Farklı 

zamanlarda aynı lot numarasına sahip tekil ürünlerin ithal edilmesinin de söz konusu olabildiği belirtildi. 

Diğer taraftan Batch haliyle üretim yapıldığı, tekil ürün Ģekliyle üretim yapılmadığı belirtilirken aĢağıdaki 

hususlara değinilmiĢtir: 

 Çoğu vardiya 3-4 vardiya Ģeklinde çalıĢır. 3 vardiya 5-6 gündür. Ürün, haftanın son günü 

yıkama yapıldıktan sonra sistemden çıkar. Her hazırlanan kazan bir kod numarası alır. Üretim 

ve son kullanma tarihi ay ve yıl olarak belirtilir. Kazan üretilir ve doluma baĢlar, lot‟u aynıdır. 

Ertesi güne sarkabilir, lot‟u değiĢmez. Lot, kazanı tanımlar. (TĠTCK tarafından ise bunun 

mümkün olmadığını, farklı tarihtekilere aynı lot verilmeyeceği belirtilmiĢtir.) 

 Kozmetik ürünlerde raf ömrünün maksimum 30 ay esas alındığı ifade edilmiĢtir. Bazı 

durumlarda son kullanma tarihini açık açık yazmanın ürünün satımını engelleyebildiği 

belirtilmiĢtir. 

 Lot no üzerinde yoğunlaĢmanın faydalı olacağına değinilmiĢtir. Üretici için Lot no temel bir 

parametredir. 

 Denetlemelerin „Internal Audit‟ (iç denetim) ile yapıldığı ifade edilmiĢtir. 

3. Paketleme bildirimi (Piyasaya arz şekilleri dışında lojistik amaçlı oluşturulan geçici taşıma paketleri için 

yapılan bildirimdir.)  

a. Paketleme bildirimini üretici ve ithalatçı yapabilmektedir. Bunların dışındaki 

kurumların/firmaların da paketleme bildirimi yapması gerekli midir? 

Üretici ve ithalatçı dıĢındaki kurumların da yaĢam döngüsü içerisinde paketleme yapabilmesi istendi. 

Özellikle zincir mağazalar için bunun bir gereksinim olduğu ifade edildi. 

b. Paket numarasını ÜTS mi yoksa kurumun/firmanın kendisi mi belirlemelidir? (Paket numarasını 

kurumun/firmanın kendisinin belirlemesi durumunda bu numaraların diğer kurumların/firmaların 

verdiği numaralarla çakışmaması için ÜTS tarafından bu numaranın başına kurumun/firmanın 

ÜTS numarası otomatik olarak eklenecektir.) 
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Opsiyonel olmasının gerektiği belirtildi. Ġnternet eriĢimi olmayan bir firmanın ÜTS‟den otomatik bir 

numara almasının zor olacağı ya da kendi sistemini/otomasyonunu oluĢturmuĢ bir firmanın kendi 

numarasını kullanmak isteyebileceği belirtildi. 

Bunun yanında Shrink, palet (shrink içinde ürünler, palet içinde shrinkler) için SSDC ile bir numara 

kurum tarafından verildiği ve SSDC numarasının paleti tanımladığı belirtildi. Bu numara ile o paletin 

içinde neler olduğu da takip edilebildiği ifade edildi. 

c. Paketteki tüm tekil ürünler aynı türde mi olmalı yoksa farklı türdeki tekil ürünlerin bir araya 

getirildiği paketler oluşturulabilmeli midir? 

Farklı türdeki tekil ürünler bir araya getirilip paket oluĢturabilmesinin uygun olduğu değerlendirildi. 

Ayrıca bu konuda lojistik firmaları ile de görüĢmeler yapılması önerildi. 

d. Paket bildiriminin Sistem tarafından işlenmesi için geçecek bekleme süresi ve paketin içindeki 

bir tekil ürüne ilişkin hata nedeniyle, paket bildiriminin Sistem tarafından kabul edilmeyeceği 

dikkate alınırsa, pakette yer alabilecek tekil ürün sayısında bir sınırlama olmalı mıdır?  

Herhangi bir sınırlama getirilmemesi gerektiği, eğer paketin içerisinde herhangi bir uygunsuz ya da 

güvensiz bir ürün bulunursa onun haricindekilerin aktarılması önerildi. 

Ticarete engel olmamak açısından böyle bir kısıtın çok uygun olmayacağı, firma için ya da daha 

aĢağılarda (örneğin, perakendeciler için) bu durumun sorun oluĢturabileceği ifade edildi. 

e. Paket ve içindeki tekil ürünlerin hareket bildirimleri için aşağıda 3 adet çözüm alternatifi 

bulunmaktadır. Günlük uygulamalarınız dikkate alındığında bu çözüm alternatiflerinden hangisi 

sizin için daha uygundur? 

i. Paket içindeki bir tekil ürün için hareket bildirimi yapılabilmesi amacıyla öncelikle 

paketin sonlandırıldığına dair ayrıca bir bildirim yapılması ve bu aşamadan sonra tekil 

ürünle ilgili hareket bildiriminin yapılabilmesi 

ii. Paket içindeki bir tekil ürün için hareket bildirimi yapıldığında o paketin Sistem 

tarafından otomatik olarak sonlandırılması ve bundan sonra o paketle ilgili herhangi bir 

bildirimin kabul edilmemesi 

iii. Paketin içindeki bir tekil ürün için verme bildirimi yapıldığında tekil ürünün Sistem 

tarafından otomatik olarak paketten çıkarılması ve kalan paket içeriği için hareket 

bildiriminin kabul edilmesi 

Konu ile ilgili farklı görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 Üçüncü seçenek uygun görülmüĢtür. 

 Bu soru için sektörün cevabı ve paketi bozacak paydaĢın görüĢü önemlidir. Operasyonel 

senaryonun kolay iĢlenebilirliği göz önünde bulundurulmalıdır. Distribütörde paket bozulduktan 

sonra çok sayıda farklı noktaya ürün gidebilir. 
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 Üretici/ithalatçı tarafından paket uygulaması yapılmaz. Firmanın distribütörü, toptancı veya 

dağıtım merkezleri her bir bakkala servis yapabilmek için paket oluĢtururlar. Bu soru lojistik 

kurumlarına sorulmalıdır.  

 Sağlık Bakanlığı ile bu konu detaylı olarak görüĢülmelidir. Ġlgili birimler davet edilip 

konuĢulmalıdır. Konular kozmetik sektörü için gereksiz gözükmektedir.   

 TÜBĠTAK, TĠTCK, sektörde dağıtım iĢini bilen kiĢilerin bir araya geleceği bir çalıĢtayda bu 

soruların cevapları tartıĢılabilir. 

4. Her bir hareket tipine yönelik iptal bildirimi ilgili hareket bildirimi yapıldıktan sonra ne kadar süre 

içerisinde yapılabilmelidir? Gerekçeleri nedir? 

Katılımcılar tarafından iletilen farklı görüĢler aĢağıda yer almaktadır: 

 Alma bildirimi iptali konusunda sorumluluğun tekrar veren kuruma geçmesi durumu tekrar 

düĢünülmelidir. En azından bu durumda veren kuruma tekrar onay için danıĢılmalıdır. Ġptal için 

açıklama gerekmektedir. Bunun dıĢında alan kurum verme bildirimi aracılığıyla tekrar iade 

yapabileceği için -verilecekse- iptal için verilecek süre kısa olmalıdır. 

o Tüketiciye satıĢ bildiriminde yasal olarak –herhangi bir neden belirtmeden 15 gün, 

neden belirterek 30 gün içerisinde iade edilebileceği için- bu süre 30 gün olmalıdır. 

o Ġthalat ve üretim bildirimlerinin, hayatının sonlandırılması için iptal bildirimleri dıĢında 

baĢka bir bildirim gerekmektedir. Aksi takdirde, ithalatını bildirilen bir ürünün piyasaya 

sunmaktan vazgeçilmesi durumunda ürünün hayatı sadece iptal ile sonlandırılabiliyor 

ve bu durum el altından kullanıma izin verilebiliyor.  

o Üretim ve ithalat bildirimleri için iptal yerine düzeltme bildirimleri getirilmelidir. (düzeltme 

bildirimleri arka planda iptal ve yeni üretim/ithalat bildirimlerini otomatik olarak 

yapabilir.) 

o Üretim ve ithalat bildirimlerinin iptali için 1 gün gibi kısa bir süre belirlenmelidir. 

 Uzun zaman alan senaryolar mevcuttur. (Bir kurumdan fiziksel olarak uzakta bulunan baĢka bir 

kuruma verme bildirimi yapılarak bir ürün gönderildi, örneğin Ģampuan yerine krem gönderilerek 

bir hatalı durum oluĢtu, 20-30 gün sonra karĢı taraf hatayı fark etti, ya da vazgeçti, 

almayacağını belirtti, bu durumda verme bildirimi iptal edilecek, ürün geri gönderilecek, yola 

çıkacak, depocuya gelecek, değerlendirmeye tabii tutulacak. Bu iĢlemler uzun zamanlar 

alabilir.) Bu yüzden bir süre belirlenmesi doğru olmayabilir. Her zaman iptal edilebilmeli. 

5. Kayıtsız yere verme ve tüketiciye satış (Kayıtsız yer, ÜTS’de kaydı olmayan kurumları/firmaları ifade 

etmektedir.)  

a. Bu bildirimlerle ÜTS dışına çıkan ürünlerin yeniden ÜTS’ye dahil edilmesi konusundaki 

önerileriniz nelerdir? 
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Katılımcılar tarafından dile getirilen öneriler aĢağıda yer almaktadır: 

 Kayıtsız yerden alma bildirimi Ģeklinde bir bildirim tanımlanmalıdır. 

 Sorunun cevabından bağımsız olarak; mevzuatla firmalar için kayıtlı olmak zorunlu hale 

getirilmezse, kurumlar kayıtsız olarak kalmaya meyilli olabilir. Tekil ürünün sistem dıĢındaki 

dolaĢımı nedeniyle uygunsuzluk devam edebilir. 

 Tekil ürün kayıtsız yerden çıktığında, tekrar kayıtlı olan bir firmaya geçtiği durumda ne olmalı. 

Belki bu durumda yeniden sisteme dâhil olabilir. Örnek Senaryo: Tekil ürün kayıtsız yere verme 

bildirimi ile toptancıya geçti, daha sonra toptancıdan sistemde kayıtlı olan bir perakendeciye 

geçti, bu durumda tekil ürün yeniden sisteme dâhil olma durumu değerlendirilmelidir. 

 Türkiye‟de 220 bin perakende satıĢ noktası var. Ürünler geri dâhil edilmez, edilirse kötü niyet 

aranır. Lojistikçilere sorulmalıdır. 

b. Belirli ürünlerin tüketiciye satışı engellenmeli midir? (Mevcut kurguda bir tekil ürün kayıtsız bir 

firmaya “kayıtsız yere verme” bildirimi ya da “tüketiciye satış” bildirimi ile satılabilir. Ancak 

nerede olduğu bilinmesi istenen ürünler için tüketiciye satış bildirimi engellenerek kayıtsız yere 

verme bildirimi yapılması zorlanabilir. Kayıtsız yere verme bildiriminde MERSİS/ESBİS numarası 

bildirimi zorunlu olduğu için tekil ürünün nerede olduğu bilinebilir.) 

Ticarete engel olmamak adına böyle bir Ģeyin yapılamayacağı ifade edildi. SatıĢın engellenmesini 

gerektirecek bir durum varsa denetim sırasında ortaya çıkması gerektiği vurgulandı. 

Bunun yanında, Ģirketlerin ürünlerini nereye satılacağına karar verebileceği, bunun üreticinin kararı 

olması gerektiği değerlendirildi. Üretici bir prensip belirlemeli ve satıĢını o doğrultuda yapmalı Ģeklinde 

görüĢ bildirildi. 

6. Tekil ürünlerin zayiatı 

a. Tekil ürünlerin zayi olması durumunda nasıl bir süreç işletilmektedir? 

Ġade alındıktan sonra iade tutanağı oluĢturulduğu, ürün uygun değilse imha edildiği belirtildi. Ġmha 

edilen ürünlerle ilgili sürecin Maliye Bakanlığı‟na bildirilmesi gerektiği ifade edildi. 

Tekil ürün askıdayken ürün zayii olursa (örneğin yolda kamyon devrildi), Üreticinin Verme Ġptal bildirimi 

yapması gerektiği ifade edildi. 

Zayi durumlarında ürünün firma stokundan düĢüldüğü, bazı ürünlerde ise ürünün tekrar kullanılabileceği 

belirtildi. Geri kazanım iĢleminden sonra yeni ürün oluĢturulduğu ifade edildi.  

Depo iadesinin üç farklı Ģekilde olabileceği belirtildi: 

1) Ürünün kutusu hasar görmüĢtür, ürün sağlamdır kutu düzeltilir geri verilir. 

2) KiĢi ürünü satamıyorum ürünü geri alın benden der. 

3) Ürünün süresi dolmuĢtur, imha olması gerekir. Burada lot no‟ları önemlidir.  
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Bunun dıĢında eczanede ĢiĢe düĢebilmekte, o ürün stoktan düĢülmektedir. Depo, ürün miadı 6 aydan 

az ise ürünü almadığı için bu durum geri iadeye girmektedir.  

Son olarak, kozmetik sektöründe bu iĢin çok kompleks olduğu, son kullanma tarihinin imha ve zayi 

olması gerektiği belirtilmiĢtir. 

b. Bu süreçte kurumunuzun/firmanızın veya diğer ilgili kurumların rolü nedir? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 Ġmha iĢlemi kurumun kendisi tarafından yapılıyor.  

 Tekil ürün Verme Bildirimi Yapan kurumdan (A‟dan) diğer kuruma (B‟ye) giderken zayii olmuĢsa 

sorumluluk ürünü gönderen firmanındır (A‟nındır). 

 SatıĢ teĢkilatı piyasayı denetler. Zamanı geçmiĢ, süresi geçmiĢ ürünleri iade alır. Ya yeni ürün 

verir ya da baĢka yolla hareket ederler. Ürün sonrasında satıĢ deposuna gelir, bloke edilir. Ġmha 

iĢlemlerine baĢlanır. Maliye Bakanlığı‟na haber verilir. Çevre-ġehircilik Bakanlığı‟na ise, eğer 

ürün tehlikeli kimyasallar içeriyorsa yakma iĢlemi için çıkıĢı verilir. Ġmha iĢlemi yapan 5-6 firma 

(Örn:ĠZAYDAġ) vardır, oralara çıkıĢ yapılabilir. 

c. Zayiatla ilgili herhangi bir belge oluşturuluyor mu? 

Genellikle iade tutanağının oluĢturulduğu belirtilmiĢtir. 

d. Çeşitli tutanaklar bu süreç içerisinde zorunlu hale getirilebilir mi? 

Zorunlu hale getirilemeyeceği, karĢılıklı ticari iliĢki içerisinde olan bir durum olarak değerlendirilmesi 

gerektiği belirtildi. 

e. Zayiat bildiriminin kötüye kullanımını/suistimal edilmesini engellemek için ne gibi önlemler 

alınmalıdır? 

Konu ile ilgili aĢağıdaki görüĢler diler getirilmiĢtir: 

 Firmanın kayıt, adet ve miktar açısından çok fazla zayiat bildiriminde bulunması bu firmayı riskli 

gruba sokacaktır. 

 Çok fazla sayıda zayiat bildirimi yapan firmalar için sistem iĢ zekası modülü vasıtasıyla denetim 

tetiklenebilir. 

 En iyi önlem, tecrübeli, iĢini bilen denetçilerdir. Zayiat bildiriminin kötüye kullanıldığını bilmek 

çok fazla olmayacaktır. ġu firma diğerlerinden niye bu kadar farklı diye raporların olması lazım. 

Raporlamadan sonra iyi-kötü üreticiler anlaĢılır. Raporlama çok kritik, önemli.  

 Kozmetikte, açıldıktan sonraki raf ömrü, son kullanma tarihinden daha yaygındır. Raf ömrü, size 

vaat ettiklerini yerine getirmektir. Açıldıktan sonra son kullanma tarihi, ürünü size zarar 

vermeden kullanabileceğiniz süredir. 
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 Son kullanma tarihi yazmayan ürünler için, son kullanma tarihi geçtiğinde bu durum nasıl 

anlaĢılacak, bu bir problem. Sistem oraları yakalamalı. Son kullanma tarihi belirtilmeli. 

 Kozmetikte ürün sirkülasyonu çoktur. 30 ay raf ömrü olan bir ürünün 5 sene kullanılması sorun 

olmayabilir. 

7. Tekil ürünlerin çalınması 

a. Tekil ürünlerin çalınması durumunda nasıl bir süreç işletilmektedir? 

Tutanak tutularak, Emniyete haber verildiği ve sigorta Ģirketlerinin devreye girdiği belirtildi. 

b. Bu süreçte sigorta şirketlerinin rolü nedir? 

Çalınan ürünler için sigorta Ģirketinden ücretin alınması ve daha sonra ürünlerin bulunması durumunda 

sigorta Ģirketinin ürünlere el koyabildiği, daha sonra bu ürünleri piyasaya sürebildiği belirtildi. (Daha 

önce bu durum sel sonrası meydana gelmiĢ. Sel kapsamında zarar gören ürünler için sigorta Ģirketi 

ücreti ödedikten sonra, bu ürünleri alıp piyasaya sürmüĢ.) 

Çalınıp sigorta Ģirketi kontrolüne geçen ürünler, sisteme tekrar dâhil edilmemelidir.  Ancak bu konuda 

kesin bir karara varılamamıĢtır. Çalındığı anda geri bulunan ürünlerin sistemden çıkmasının çok 

mantıklı olmadığı görülmektedir. Bu konu sigorta Ģirketlerine danıĢılması önerilmektedir. 

c. Tekil ürünlerin bulunup size iade edilmesi durumunda süreç nasıl işlemektedir? 

Katılımcılar tarafından dile getirilen farklı görüĢler aĢağıda yer almaktadır: 

 Masa kapsamında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kimse bulunmamaktadır. Bu nedenle sigorta 

Ģirketleri ile görüĢülmesi gerekmektedir. 

 Ġmhaya alınabilir; yeniden satıĢa sunan kurumlar da olabilir. 

 Bulunup iade edilmezler. Depoda çıkan ürün büyük olasılıkla sahtedir. Devlet imha eder. 

 Taklit ve sahtecilik çok önemli bir konudur. Ürünün taklit olduğu anlaĢılırsa ürün zayi ediliyor. 

KullanılmıĢ ürünün boĢ ambalajı çöpten alınıyor, içine su dolduruluyor barkodu da 

değiĢtirilmiyor. Sahte parfüm ana sorunlardan biri. Sistemde nereye kadar gidersek gidelim 

denetim yapılmazsa sahte/taklit ürünü bulmak zor. Kozmetikte kod ne olacak bu çok önemli. 

Karekod kozmetik için uygun değil. 

8. Kullanıcı tarafından ekran üzerinden yapılacak ürün hareketi toplu bildirimleri için MS Excel formatının 

kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu formatta bildirim yapılabiliyor olması sizin için 

yeterli midir?  

Not: ERP, HBYS gibi otomasyon sistemlerinizin ÜTS’ye entegrasyonu web servis üzerinden 

sağlanacaktır. 

Genel olarak yeterli olduğu belirtildi. 
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KarĢıt görüĢ olarak ise MS Excel ile yapılacak toplu bildirim dosyasının bir insan tarafından elle 

hazırlanabilmesinin pratikte çok mümkün olmadığı belirtilmiĢtir. Küçük ya da büyük üretici için otomasyona 

geçmemek gibi bir alternatif kalmadığı, bunun da ciddi bir maliyet getireceği ifade edilmiĢtir. Otomasyona 

geçildiği durumda da MS Excel yerine web servislerle sistem entegrasyonun daha makul göründüğü 

söylenmiĢtir. 

9. Tekil ürün geri çekme süreci 

a. Tekil ürün geri çekme sürecinde yaşadığınız problemler nelerdir? (Örneğin; kalp pili gibi hasta 

üzerinde takibi yapılan tekil ürünlerin geri çekilmesi, vb.) 

Genel olarak böyle bir sorun ile karĢılaĢılmadığı; etkin bir takip sistemi kurgulanırsa bir problem 

yaĢanmayacağı belirtildi. Sektörden daha detaylı bilgi toplanması gerekliliğinin altı çizildi. 

Bunun yanında aĢağıdaki görüĢlere değinildi: 

 Hatalı kelime olması durumunda dahi ürün toplatılıp etiket değiĢikliğine gitme durumu (ıslah) 

olabiliyor. 

 Kurumun uygulaması olarak, Lot numarası olmayan ürünlerde ürünlerin tamamının piyasadan 

çekilmesi durumu söz konusudur. Tüm ürünlerde lot numarasının bulunması bu yüzden 

önemlidir. 

 A Üreticisinin elinden B firmasına, B firmasından da C firmasına satılmıĢ bir tekil ürün geri 

çekilirken ticaret yapılan silsileye göre gerçi çekilmesi gerekiyor. B firmasının pasifleĢmesi 

durumunda C‟nin muhatabı kim olacak belirlenmelidir. 

b. Geri çekilen tekil ürünleri menşeine iade ettiğiniz durumlar var mıdır? 

Kozmetik sektörü kapsamında böyle bir durumun geçerli olmadığı belirtildi. 

“MenĢeine iade” ifadesinin “mahrece iade” olarak düzeltilmesi gerektiği savunuldu. 

Ġmha edilecekse lokalde imha edilebilir ya da mahrece iade edilip imhasının orada yapılması söz 

konusu olabilir dendi. Etiketi uygunsuzsa mahrece iade edilip etiket düzeltilip ıslah edilme durumu 

olabildiği ifade edildi. 

c. Geri çekilen tekil ürünün ıslahı sırasında ne gibi düzenlemeler yapıyorsunuz? 

Katılımcılar tarafından dile getirilen farklı görüĢler aĢağıda yer almaktadır: 

 Etiket değiĢimi ya da modifikasyonu yapılmıĢtır. 

 Ambalaj düzenlemesi. Örneğin; ambalajdaki hatanın giderilmesi, etiket düzeltmesi, yapıĢkanı 

yapıĢmayan ürünlerin ıslahı, relansman gibi iĢlemler yapılabilir. 

 Teknik düzenlemeye aykırı ise onun düzelttirilmesi de yapılan ıslah iĢlemlerindendir. 

 Geri çekme tekil ürün ile ilgilidir. Ürünün ambalajını kesip, asetonu kullanıyoruz geri kalanını 

imha yapıyoruz. Barkodunu da imha ediyoruz.  
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 Gıda için, margarinin içinde yağ ve su kısmı vardır. Ürünün 4 ay raf ömrü vardır. Ürünü 

toplarsınız, eritirsiniz yağını alıp yeni baĢtan rafine edersiniz. Geri kazanım diye bilinir. O 

maddeyi %10 oranında kullanma izniniz vardır. Sıvı yağ geri alınır. Ambalajından ayrılıp 

hammaddeye dönüĢtürülür.  

 Kozmetikte miadı geçmiĢ/uygunsuzluğu var, ürün sisteme geri sokulmaz. Sahadan aldığınız 

ürünün sizin sattığınız gibi olduğundan emin olmanız lazım. Sahaya çıkmıĢ ürün firmanıza geri 

geldiğinde tekrar satıĢa sunulması ciddi kurallara bağlıdır.  

 Kozmetikte ambalaj ıslahı söz konusudur, ıslah yapılır. Son kullanma tarihini geçmemiĢ 

ürünlere ıslah yapılır. 

 Etiket üzerinde hata yapmıĢ olabilirsiniz. Geri çekme her zaman negatif bir Ģey olmayabilir. 

d. Tekil ürünleriniz için hangi durumlarda kendi isteğinizle geri çekme kararı alıyorsunuz? (TİTCK 

ya da mahkeme kararı gereğince yapılan geri çekme işlemleri bu sorunun kapsamı dışındadır.) 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 Markayı korumak amacıyla, marka kapsamında tespit edilen ürünler geri çekilmektedir. 

 Ambalaj, relansman, etiket hatası olabilir. Kozmetik ürünler GMP uygulamasına tabidir; GMP 

prosedürleri içerisinde detaylı geri çekme senaryo ve prosedürleri de bulunmaktadır. Bu 

nedenle firma her türlü sebeple geri çağırma prosedürünü iĢletebilir. 

 Her firmanın kendi standartları vardır. Ürün spesifikasyonları vardır, herhangi bir sapma olduğu 

zaman ürün geri çekilir. Mavi yerine sarı ambalaj kullanmak istiyorsunuzdur, mavi ambalajları 

geri toplatırsınız. 

e. Kendi isteğinizle gerçekleştirdiğiniz geri çekme sürecinde TİTCK'nın isteğiyle gerçekleştirdiğiniz 

geri çekme sürecinden farklı olarak ne gibi işlemler gerçekleştirmektesiniz? 

Firma kapsamında bir geri çekme söz konusu ise bunun bir bildirimi bulunmamaktadır, ancak TITCK 

tarafından bir geri çekme söz konusu ise bir bildirim söz konusu olacaktır. 

Ürün, güvensiz ürünse TĠTCK, gönüllü geri çekme durumunda ise firmanın kendisi tarafından pasif hale 

getirebilmelidir. Bu iki süreç arasında fark yoktur, GMP kurallarına göre tanımlanmıĢ prosedür 

uygulanmaktadır Ģeklinde görüĢ bildirilmiĢtir. 

10. Yurt dışından bağış yoluyla yurda getirilen tekil ürünler 

a. Yurt dışından bağış yoluyla tekil ürün alıyor musunuz? Eğer alıyorsanız ne türde tekil 

ürünlerdir? 

Kurumlar olarak böyle bir tecrübe bulunmamaktadır. Bu yolla gelecek ürünler devlet kapsamında 

olacaktır ve bedelsiz ithalat olarak geçmektedir. Bedelsiz ithalat sonucunda ürünü ithal eden kiĢi 

mevzuatta ne geçiyorsa yerine getirmek zorundadır ve normal ithalatçının yerine getirmesi gereken 

Ģeyleri yapmakla yükümlüdür. 
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Bunun dıĢında yurtdıĢından değil yurt içinden bağıĢlar yapılabilmektedir. Örneğin, 17 Ağustos 

depreminde farklı yerlerden yoğun miktarda bağıĢ alınmıĢtır. 

b. Bu şekilde yurda sokulan tekil ürünlerin ürün kaydı kim tarafından, hangi aşamada 

yapılmaktadır? Bu süreçte hangi resmi evraklar kullanılmaktadır? 

Ġthal eden kiĢi tarafından yapılması gerektiği belirtildi. 

c. Vatandaşın yurt dışından getirip Kızılay'a veya diğer kurumlara bağışladığı tekil ürünler için nasıl 

bir süreç izlenmektedir? 

Süreçte bir değiĢiklik olmadığı, Kızılay‟ın bildirim yapmasının beklendiği ifade edildi. 

d. TASİŞ’te satılan ürünlerin ürün bildirimi ve sorumluluğu kimde olmalıdır? 

TASĠġ, Gümrük Kanunu 178. Maddeye tabidir, bu maddeye göre TASĠġ‟ in herhangi bir ürünü 

satabilmesi için insan/çevre/hayvan sağlığına uygun olması gerekmektedir.  

ĠĢ akıĢ süreçlerinin öğrenilmesi ve düzenlenmesi için TASĠġ ile bir toplantı yapılması önerilmektedir. 

11. Mevcut durum 

a. Ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz ürünlerden barkod'u (birincil ürün numarası) olmayan var mı? 

Barkodsuz kozmetik ürün bulunduğu (Avon gibi) belirtildi. Özellikle elden satıĢ ürünlerinde barkod 

olmadığı, barkodsuz çok ürün olduğu belirtildi. Elden satıĢ ürünü dıĢındaki ürünlerde de 

bulunmayabiliyor. 

Yerli üreticilerin tekil ürünlerinde lot numarası bile olmayabildiği belirtildi. Denetimlerde, bir sene 

boyunca üretilen tüm ürünler için lot numarası 1 olarak verilmiĢ birçok ürünle karĢılaĢıldığı belirtildi. 

b. Tekil ürünlerinize tekil numara veriyor musunuz? Tekil numaralandırmayı hangi amaçla 

kullanıyorsunuz? 

Tekil numara verilmemektedir. 

c. Hangi izleme teknolojisini (Tek Boyutlu Barkod, QR Code, Datamatrix, RFID, vb.) 

kullanıyorsunuz? 

Tek boyutlu barkod kullanıldığı, RFID kullanan firmaların da olabileceği belirtildi. 

d. Ürün ve/veya tekil ürünlerinizin takip ve izlemesi için otomasyon sistemi kullanıyor musunuz? 

Pek çok firmada otomasyon sistemi kullanılmıyor. Ancak kurumsal firmalarda SAP gibi otomasyonlarla 

takip sağlanabiliyor. Bunun yanında  Depo Yönetim Sistemi kullanan firmaların bulunduğu belirtildi. 

12. ÜTS‟ye sistem seviyesinde yapılacak entegrasyon – 15 dk. 

a. Üretim bildirimlerini üretim bandına entegre edip otomatik olarak yapmak bildirim sürecine sizin 

açınızdan ne gibi bir katkı sağlar? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 
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 Üretim bandında böyle bir sistem konulması mümkün görünmüyor. Üretim bandından çıkan 

ürünler kalite kontrol, sayım gibi diğer iĢlemlere tabi tutuluyor. Bu entegrasyon masa dahilinde 

tavsiye edilmiyor. 

 Perakende, depo, lojistik, pazarlama, üretim sorumlularının dahil olduğu daha geniĢ çaplı 

katılımlı bir toplantıda görüĢülmesi uygun olabilir. 

 Otomatik olarak veri alabiliyorsanız, verileri otomatik olarak alın. Manuel olarak veri aktarmak, 

üretim bandında dakikada 200 ĢiĢe geçen ürünler için çok zor. Her lot için bildirim çok fazla iĢ 

yükü getirir. Üretim bandındaki cihaz görüldükçe sistem verileri otomatik atmalı. 

 Firmaların ürünlerinde tarihler, numaralar var. Firma ürünün nerede olduğunu biliyor zaten. ÜTS 

kozmetik için uygun değil. Tıbbi cihazlar için çalıĢır ancak kozmetik ürünler için böyle bir 

sisteme neden gerek var? Gereksiz Ģeylerle uğraĢmayalım. Yerli üreticiler buna karĢı 

çıkacaktır, çünkü bu sistem çok büyük bir iĢ yükü getirecektir. Sektör için her lot bazında 

bildirim, pratik olarak çok zor. 

b. Üretim bandı entegrasyonunun oluşturulması için gereken süre nedir? 

Üretim bandı entegrasyonu tavsiye edilmemektedir. 

c. HBYS, ERP gibi sistemlerinizin ÜTS entegrasyonu için gereken süre nedir? 

Teknik bir soru olması gerekçesiyle herhangi bir yorum yapılamadı. 

13. Kurumların tekil hareket bildirimleri kapsamında ÜTS’den beklentisi 

a. Kurumunuzun/firmanızın ÜTS’den beklentisi nedir? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 ÜTS Sistemi‟nin tüm zincir ele alınacak Ģekilde çalıĢması gerekmektedir. Bütün sorumluluk 

sadece üretici ve ithalatçıya yüklenmemeli, ürünün tüm yaĢam döngüsü boyuncu her aĢamada 

izlenmesi sağlanmalıdır ve bununla ilgili tüm paydaĢlar bir araya getirilerek görüĢleri alınmalıdır. 

 Mevcut bildirimi yapılan ürünler ÜTS‟ ye otomatik olarak aktarılmalıdır. 

 Gerekli olup olmadığının ve ne amaçla hangi süreci iyileĢtirmek için planlandığının belirlenmesi; 

ürün güvenliği için yapılıyorsa sadece ona göre dizayn edilmesi, kayıt dıĢının önlenmesi için 

yapılıyorsa süreç sonunda hiçbir açık kapının bırakılmamıĢ olduğundan emin olunması.  

 Planlanan sistemin zaten mevzuata uygun çalıĢan, bunu sağlamak için yoğun maddi ve manevi 

efor sarf eden firmalara ilave yük getirmeksizin, uygunsuz çalıĢan firmaların iĢleyiĢlerini 

düzeltmelerini sağlaması uygun olacaktır. 

 Maliyet analizinin iyi yapılması, üreticilere tüketicilere ek maliyet getirmeyecek Ģekilde 

planlanması, tüm paydaĢların dahil edileceği bir Ģekilde geliĢtirilmesi, sistem dıĢında olanlara 

gerekli yaptırım uygulanacak Ģekilde gerekli mevzuat düzenlenmesinin yapılması. 
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 Eğer bir takip sistemi kurma yönünde karar netleĢirse lot ve adet bildiriminin yeterli bulunması. 

 Pek bir beklentimiz yok. Kozmetiklerin takibi gerekmiyor, izlenebilirliği gerekiyor. ÜTS‟yi yeni 

gördük. Sistemin Türkiye‟nin biliĢim altyapısını kullanacak olması iyi bir Ģey. Sistem CPNP 

(Cosmetic Product Notification Portal) ile entegre olursa iyi olur. Bu konuda ısrarcı olmalıyız. 

Gümrüğün, ithalatçının iĢi böylece kolaylaĢır. Ġhracatımız artar.  

 Avrupa Birliği entegrasyonu için bakılıyorsa, CPNP entegrasyonunda Avrupa birliği karlı 

çıkacaktır. Ġsviçre, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen CPNP entegrasyonuna sahiptir. 

b. Çalışmalarınıza olumlu yönde ne gibi katkılarının olacağını öngörüyorsunuz? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 Ġzlenebilirliğin sağlanması ve güvensiz ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi ya da 

piyasadan toplatılması bakımından faydalı görünmektedir. 

 Kurum GörüĢü: Sektörün, ürünlerinin kendisinin ve kurum tarafından da izlenildiğini bilmesi ve 

sistem dıĢında olanlara gerekli yaptırımın uygulanacağını bilmesi, bu konudaki istismarları 

önleyecektir. 

 Biz pek bir Ģey göremiyoruz. Sistemin maliyet olarak ne getireceğini bilemiyoruz. Merdiven 

altının azalacağına da inanmıyoruz. 

c. Çalışmalarınızda ne gibi olumsuzluklara neden olabileceğini öngörüyorsunuz? Bu 

olumsuzlukların giderilmesi için ne gibi iyileştirmeler yapılmasını istersiniz? 

Katılımcılar tarafından aĢağıdaki görüĢler dile getirilmiĢtir: 

 Kozmetik ürün ticaretindeki farklı ve çok sayıdaki perakende yapısı nedeniyle, her türlü 

perakendeci için sistemin uygulanamayacağı konusunda endiĢeler mevcuttur. 

 Ek iĢ ve maliyet nedeni ile tüketici fiyatlarında artıĢ beklenmektedir. 

 Tekil ürün bazında takip edilmesi düĢünülürse ekstra barkod ile etiketleme yapabilmek için 

gerekli sistemlerin kurulumu, bakım onarım ve entegrasyon maliyetleri olacaktır. Bunu 

engellemek için tekil ürünlerin mevcut barkod/karekodları kullanılarak lot bazında takibinin 

yapılması tercih edilebilir. 

 ÜTS bildirim modülü ürün yönetiminde iĢler kolaylaĢacak. Ürün hareketleri modülünde 

maliyetler ortaya çıkacak, maliyetlerin ne olacağı konusunda net bir bilgi yok. Ne gibi bir fayda 

sağlayacağını da bilemiyoruz. Yük getireceğini görüyoruz. 

 ÇalıĢmaların, sektörün daha geniĢ katılımı, TĠTCK ve TÜBĠTAK‟ın katılımıyla daha detaylı 

kozmetik sektörüne anlatılması lazım. Kozmetik firmaların lojistik tarafları, denetçiler, BĠLGEM 

mühendisleri bir araya gelmelidir. Orta ve orta-altı ölçekli firmaların farklı sorunları olabiliyor. 

Onlar dinlenmeli. Biz bile neyin ne olduğunu yeni anladık.  
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 Sistem yüzünden maliyet artınca ihracat maliyeti artacaktır. 

 Kofre ürünler (birden fazla ürünün bir araya geldiği set) için nasıl bir bildirim düĢünülüyor? Test 

ürünleri için nasıl bir bildirim düĢünülüyor? Bu soruların cevaplanmasını bekliyoruz. 

 Mevcut verilerin mümkün olduğunca yeni sisteme aktarılması gerekiyor. Sektörün, ekrandan el 

ile ürünlerini teker teker girmesi mümkün değil. Toplu bildirimler için oluĢturulmuĢ excel 

Ģablonları üzerinden bildirim yapılabilir. 
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3.4 Odak Grup Çalışmaları Değerlendirmesi ve Kapanış (Dördüncü Gün - 8 Mayıs 2015) 

Üçüncü gün yapılmıĢ olan odak grup masa çalıĢmalarının değerlendirmeleri her bir masanın temsilcisi tarafından 

tıbbi cihaz ve kozmetik olmak üzere iki paralel oturumda katılımcılara sunuldu. Değerlendirme oturumunun ardından 

kapanıĢ konuĢmaları, TĠTCK Kozmetik Denetim Dairesi BaĢkanı Sevil AZAK SUNGUR, TĠTCK Tıbbi Cihaz Kayıt ve 

Koordinasyon Dairesi BaĢkanı Uzm. Dr. Arslan KAĞAN ARSLAN ve TÜBĠTAK-BĠLGEM-YTE Enstitü Müdür 

Yardımcısı Dr. Ahmet TÜMAY tarafından yapıldı. 
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4 EKLER  

4.1 Çalıştay Programı 

 

 

 

 

  

1. Gün (5 Mayıs 2015 Salı) 

Saat  Konu 

12.30 – 14.00 Öğle Yemeği 

14.00 – 15.00 AçılıĢ KonuĢmaları  

15.00 – 15.30 Çay - Kahve Arası 

15.30 – 16.30 Genel Proje Tanıtımı ve GerçekleĢtirilen ÇalıĢmaların Tanıtımı  

16.30 – 17.00 ÇalıĢtay Programı Tanıtımı  

2. Gün (6 Mayıs 2015 Çarşamba) 

Saat  Konu 

09.00 – 11.00 
Ürün Yönetimi Modülü Tanıtımı (Tıbbi Cihaz) 

(Salon 1) 

Ürün Yönetimi Modülü Tanıtımı (Kozmetik) 

(Salon 2) 

11.00 – 11.15 Çay - Kahve Arası 

11.15 – 12.45 
Ürün Yönetimi Modülü Tanıtımı (Tıbbi Cihaz) 

(Salon 1) 

Ürün Yönetimi Modülü Tanıtımı (Kozmetik) 

(Salon 2) 

12.45 – 14.00 Öğle Yemeği 

14.00 – 15.30 Ürün Hareketleri ve Ürün Geri Çağırma Modülleri Tanıtımı 

15.30 – 15.45 Çay - Kahve Arası 

15.45 – 17.00 Ürün Hareketleri ve Ürün Geri Çağırma Modülleri Tanıtımı 

3. Gün (7 Mayıs 2015 Perşembe) 

Saat  Konu 

09.00 – 17.30 (Salon 1) (Salon 2) (Salon 3) 

09.00 – 11.00 
Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Tıbbi Cihaz Kamu Sektörü 

Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Tıbbi Cihaz Özel Sektör 

Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Kozmetik 

11.00 – 11.15 Çay - Kahve Arası 

11.15 – 12.45 
Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Tıbbi Cihaz Kamu Sektörü 

Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Tıbbi Cihaz Özel Sektör 

Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Kozmetik 

12.45 – 14.00 Öğle Yemeği 

14.00 – 15.30 
Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Tıbbi Cihaz Kamu Sektörü 

Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Tıbbi Cihaz Özel Sektör 

Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Kozmetik 

15.30 – 15.45 Çay - Kahve Arası 

15.45 – 17.30 
Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Tıbbi Cihaz Kamu Sektörü 

Ürün Hareketleri ÇalıĢması 

Tıbbi Cihaz Özel Sektör 

Ürün Hareketleri ÇalıĢması  

Kozmetik 

4. Gün (8 Mayıs 2015 Cuma) 

Saat  Konu 

09.00 – 11.45 

(Salon 1) (Salon 2) 

ÇalıĢtay Değerlendirmesi 

Tıbbi Cihaz Kamu Sektörü ve Özel Sektör 

ÇalıĢtay Değerlendirmesi 

Kozmetik 

11.45 – 12.00 Çay - Kahve Arası 

12.00 – 12.30 KapanıĢ 

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 
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4.2 Katılımcı Listesi 

Sıra No Adı Soyadı Kuruluşu 

1 A. Esmeray GÜRBÜZ MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ (MASSĠAD) 

2 Abdullah AYDIN TÜM OPTĠK VE OPTOMETRĠK MESLEK ADAMLARI DERNEĞĠ (TOOMAD) 

3 Abdurrahman AYDIN KAMU ĠHALE KURUMU 

4 Ahmet Çağrı ġĠMġEK TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

5 Ahmet DĠKĠCĠ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

6 Ahu UZUN TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

7 Akif BOYNUEĞRĠ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

8 Ali Gürçağ CANÖZÜ ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

9 Ali ġENGEL SAĞLIK GEREÇLERĠ ÜRETĠCĠLERĠ VE TEMSĠLCĠLERĠ DERNEĞĠ (SADER) 

10 Alpay ÖZDEMĠR TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

11 Aslıhan SERBEST SAĞLIK ÜRÜNLERĠ DERNEĞĠ (SÜRDER) 

12 Bekir Sıtkı KOCAMAN TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 

13 Bekir TUNCER DENTAL ĠMPLANT SANAYĠCĠ VE Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ (ĠMPLANTDER) 

14 Berkay Kağan KARATAġ TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ 

15 Betül KURUOĞLU DOLU TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

16 Bilal BECEREN TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

17 Burak Ġbrahim SEVĠNDĠ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

18 Burak Yağız ATLI KAMU ĠHALE KURUMU 

19 Canan KUTSAL ĠLAÇ ENDÜSTRĠSĠ ĠġVERENLER SENDĠKASI 

20 Celal Turan ULUS TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

21 Cemal AġÇI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU 

22 Cemil SAĞIROĞLU TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

23 Damla PINAR ALPAK TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ (TOBB) 

24 Derya KÜLTÜR ARAġTIRMACI TIP TEKNOLOJILERI ÜRETICILERI DERNEĞI (ARTED) 

25 Dilek BAYRAKTAR ARAġTIRMACI TIP TEKNOLOJILERI ÜRETICILERI DERNEĞI (ARTED) 

26 Dilek SÖKMEK 
ORTOPEDĠK OMURGA TRAVMA VE TANIYA DAYALI TIBBĠ MALZEME ĠML. VE 
ĠTH. DERNEĞĠ (ORDER) 

27 Dilek YILMAZ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU 

28 Doğan AY 
TÜM TIBBĠ CĠHAZ ÜRETĠCĠ VE TEDARĠKÇĠ DERNEKLERĠ FEDERASYONU 
(TÜMDEF) 

29 Dr. Ahmet TÜMAY TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

30 Dr. Ali Sait SEPTĠOĞLU TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

31 Dr. ġuayip BĠRĠNCĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

32 Dr. Yavuz ĠNAL TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

33 Duygu ERHAN TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

34 Ebru POYRAZ MEMETĠ MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ (MASSĠAD) 

35 Ebru TAġDELEN HUDUT SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

36 Elif TOSUN TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 

37 Emre ÇĠLESĠZ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

38 Enis UNUTMAZ TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

39 Eray KAPLAN TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 
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Sıra No Adı Soyadı Kuruluşu 

40 Eren ġENELMĠġ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

41 Erkan UYAR TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

42 Ersen ÜNSAL TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

43 Esra YAHNĠ GENELKURMAY BAġKANLIĞI TSK SAĞLIK KOMUTANLIĞI 

44 Fatih ÇAĞLAR HUDUT SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

45 Fatih ĠMDAT TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

46 Fatih KARAKÖSE SAĞLIK BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

47 Fatih TAN TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

48 Ferhat YILDIRIM SAĞLIK BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

49 Figan SOYKUT KOZMETĠK VE TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ (KTSD) 

50 Filiz SAYAR T.C. BĠLĠM SANAYĠ TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI 

51 Gülben ÜNAL YARAġ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

52 Güzide Zeynep PEKPAK T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI 

53 Hacer GÜNER TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

54 Halime GÖK TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

55 Hasan YAHġĠ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

56 Hüseyin Can DOĞAN TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

57 Ġbrahim BÜLBÜL TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

58 Ġbrahim DOLUKÜP SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

59 Ġnan Özver  IġIK TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ 

60 Ġrem MÜHÜRCÜ TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

61 Ġrfan ELMACI T.C. BĠLĠM SANAYĠ TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI 

62 Ġrfan KAYABAġI TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

63 Ġsmet ġAHĠN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

64 Janset Hilal TEZCAN MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ (MASSĠAD) 

65 Korhan AN ARAġTIRMACI TIP TEKNOLOJILERI ÜRETICILERI DERNEĞI (ARTED) 

66 Korhan ARI 
TÜM TIBBĠ CĠHAZ ÜRETĠCĠ VE TEDARĠKÇĠ DERNEKLERĠ FEDERASYONU 
(TÜMDEF) 

67 Lale VURAL  TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ 

68 Mahir MERĠÇ TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

69 Mediha Tuba ARABACI T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI 

70 Mehmet DĠBĠ TÜRKĠYE GÖZLÜK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ 

71 Mehmet ĠLHAN TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

72 Mehmet Rauf GEDEN TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

73 Melike ÖZENER KOZMETĠK VE TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ (KTSD) 

74 Miyase AÇIK SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU 

75 Murat KURUÇAY SAĞLIK GEREÇLERĠ ÜRETĠCĠLERĠ VE TEMSĠLCĠLERĠ DERNEĞĠ (SADER) 

76 Murat NARMANLI TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

77 Murat ORAL TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

78 Mustafa GÜNAY TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

79 Mustafa OTAĞ TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

80 N.Güzin  BARAN T.C. BĠLĠM SANAYĠ TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI 
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Sıra No Adı Soyadı Kuruluşu 

81 Nazife AKDĠN TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

82 Nesibe ÖZEN ÇĠNAR TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

83 Neslihan ÇAM KOZMETĠK ÜRETĠCĠLERĠ VE ARAġTIRMACILARI DERNEĞĠ 

84 Nurçin TOZAN TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

85 Nurettin KUALĠ 
ORTOPEDĠK OMURGA TRAVMA VE TANIYA DAYALI TIBBĠ MALZEME ĠML. VE 
ĠTH. DERNEĞĠ (ORDER) 

86 Nuriye ÜNLÜ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

87 Orhan ÖZCAN TÜRKĠYE GÖZLÜK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ 

88 Orhan ġENEL TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

89 Osman DURU TÜBĠTAK BĠLGEM 

90 Ozan Umut ÜNAL 
TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEġHIS VE TEDAVI TEKNOLOJILERI DERNEĞI 
(TIPGÖRDER) 

91 Ozan YILDIZ TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

92 Ömer AYDIN TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

93 Ömer Erdil ALBAYRAK TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

94 Ömer Faruk KURU TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

95 Ömer ÖZCAN SAĞLIK ÜRÜNLERĠ DERNEĞĠ (SÜRDER) 

96 Özge Can KARABIYIK T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI 

97 Özlem KEPENEKÇĠ ĠLHAN TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

98 Prof. Dr. Özkan ÜNAL TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

99 Rana GÖNÜLTAġ TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

100 Rüya MURATLI TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

101 S. Tayfun AKSEKĠ 
TÜM TIBBĠ CĠHAZ ÜRETĠCĠ VE TEDARĠKÇĠ DERNEKLERĠ FEDERASYONU 
(TÜMDEF) 

102 Semih SARAÇOĞLU TÜM OPTĠK VE OPTOMETRĠK MESLEK ADAMLARI DERNEĞĠ (TOOMAD) 

103 Serbay BAHÇECĠ TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

104 Sercan ÇOBANOĞLU TÜM OPTĠK VE OPTOMETRĠK MESLEK ADAMLARI DERNEĞĠ (TOOMAD) 

105 Serdar BORA SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU 

106 Serdar SÜTÇÜ TÜRK DĠġ HEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ 

107 Serhat ÖZSOY TÜRK DĠġ HEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ 

108 Sevil AZAK SUNGUR TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

109 Seyfullah DEMĠR TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

110 Sinem YAMAN ARAġTIRMACI TIP TEKNOLOJILERI ÜRETICILERI DERNEĞI (ARTED) 

111 ġerifenur TAġKIRAN KOZMETĠK VE TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ (KTSD) 

112 ġule TARIM TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ (TOBB) 

113 Tekin KAYA TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

114 Tuncay BAYRAK TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

115 Turan Bahattin ÖZEN TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

116 
Uzm. Dr. Arslan Kağan 
ARSLAN 

TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

117 
Uzm. Dr. Muhammet Ali 
ORUÇ 

TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU (TĠTCK) 

118 Ümit ÖZKAN ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

119 Vuranel OKAY TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ (TOBB) 
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Sıra No Adı Soyadı Kuruluşu 

120 Yeter ERDEM TÜBĠTAK BĠLGEM YTE  

121 Yücel TEKER KĠMYAGERLER DERNEĞĠ 

122 Zeki KAVAKLI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

123 Zeliha AYDOĞAN T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI 

124 Zeynep Nil KARAKAYA T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI 
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4.3 Toplu Fotoğraf 
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