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Görüşmede Genel Sekreterimiz 
İlke Eren Karaca, Yılmaz Salık’a 
projenin kabul edildiğini ileterek 

ihtiyaç analizi belirleme sürecinde 
olduğumuzu ve bu aşamadayken projeye 
katılacak üretici firma sayılarını artırmak 
istediğimizi belirterek destek istedi. 
Ayrıca 12. Kalkınma Planı’nda sağlık 
sektörünü temsilen raportör olarak 
görev aldığını ileten Genel Sekreterimiz, 
bu konuda da Salık’tan sektöre yönelik 
görüş ve önerilerini beklediklerini 
aktardı. Genel Sekreterimiz ayrıca TİSK 
Akademi’den bahsederek SEİS üye 
ve çalışanlarına açık olduğunu ve bu 
platformun çalışanların mesleki ve kişisel 
gelişimine katkı vereceğini düşünerek 
kullanılması önerisinde bulundu. 

Üyemiz Jeomed İlaç ve Sağlık 
Ürünleri Yetkilisi Süleyman Polat, 
19.01.2023 tarihinde Genel 
Sekreterimiz İlke Eren Karaca’yı 
sendika merkezinde ziyaret etti.  

TTO markasıyla pek çok başarılı 
ürünü kozmetik ve tıbbi cihaz 
sınıflarında piyasaya arz eden 

Jeomed yetkilisi Süleyman Polat, 
sektörün GTİP’ler ve tanımlamalar 
nedeniyle zorluklar yaşadığını aktardı 
ve sendikanın GTİP’lere yönelik 
yürütülen çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. Tıbbi cihazların aslen ÖTV’ye 
tabi olmadığı ancak bazı GTİP’lerin 
tıbbi cihazlar kozmetik kategorisinde 
değerlendirildiğini aktaran Polat, 
bunun haksız yere tıbbi cihazlar için 
ÖTV doğurduğunu ve önemli bir vergi 
yükü sorunu olduğunu aktardı. Genel 
Sekreterimiz İlke Eren Karaca bu konuda 
sendikamızın yürüttüğü çalışmaları 
aktardı ve GTİP’lerde yaşanan sorunlar 
hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ÜYEMİZ MİXTA TIBBİ CİHAZLAR VE DONANIMLARI 
FİRMASI YETKİLİLERİNE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca, Uzmanımız Ferda Temir ve MYM Direktörümüz 
Nurdan Başdoğan UR-GE Projesi hakkında genel bir bilgilendirme yapmak üzere Mixta 
Kurucu Ortağı Yılmaz Salık’ı ziyaret ettiler.  

ÜYEMİZ JEOMED İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ YETKİLİSİ 
SÜLEYMAN POLAT’IN SENDİKAMIZI ZİYARETİ
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Ankara Ticaret Odası Başkanı 
Gürsel Baran, 18 Ocak 
2023 tarihinde Sendikamız 
Başkanı Metin Demir ile 
medikal perakende satış 
yapan şirketleri kabul ederek 
çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. 

Toplantıda Başkanımız, 
özellikle perakende satış yapan 
üyelerimizin sorunlarına binaen 

“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım 
Yönetmeliği” ve “Hasta Altı Bezlerine” 
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun 
yeni uygulamasına yönelik bu zamana 
kadar yapmış olduğumuz faaliyetler 
hakkında aşağıda yer alan içeriklerle 
ilgili bilgilendirmede bulundu. 

MEDİKAL PERAKENDE SATIŞ 
MERKEZLERİNE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARIMIZ
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliği Kazanımları

2015’ deki Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 
ve Tanıtım Yönetmeliği sayesinde 
Medikal Marketler statü kazanarak 
SGK ile sözleşme yapabildiler ve 
MEDULA’ ya entegre oldular. Hastadan 
elden ödeme almak yerine SGK ‘dan 
doğrudan ödeme alınabilir oldu.

Toplantıda, söz konusu yönetmelik 
kapsamında pek çok medikal market 
sahibinin tekrar gündeme alınmasını 
istediği Geçici Madde’ye dair 
yönetmelik yayınlanmadan önce ve 

yayınlandıktan sonra sendikamızın 
yaklaşımı ve konu hakkındaki 
çalışmalarına değinildi. 

Geçici Maddeye Yönelik 
Girişimlerimiz

	Geçici Madde kapsamının 
geniş tutulması ve yönetmelik 
yayın tarihi itibarıyla çalışan 
kimsenin mağdur edilmemesi 
için (Sorumlu Müdür için 1 yıl, 
Satış Tanıtım Elemanı 2 yıl olarak 
belirlenen sürelerin) herkesi 
içerecek şekilde 1 gün ve 1 Mesul 
Müdürün olması önerildi. Satış 
Tanıtım Elemanının zorunlu 
tutulmaması talep edildi.

	Aynı zamanda Geçici Maddenin 
süresinin uzatılması için sahadan 
dilekçeler toplanarak TİTCK’ ya 
iletildi.  

	Yeniden Geçici Madde hakkı 
tanınması ile ilgili de TİTCK ile 
tarafımızca birçok kez görüşüldü. 

Geçici madde dışında sorun yaşanan bir 
diğer uygulama ise aynı binada yerleşik 
başka sağlık tesislerinin ruhsat önünde 
engel teşkil etmesi idi. Yönetmelik’in 
ilk halinde, aynı binada sağlık tesisleri 
varsa medikal market açılamayacağı 
yönünde kısıtlama mevcuttu. Hastane 
içinde yer alan medikal marketleri 
hedefleyen bu düzenleme sahada 
soruna yol açmıştı. Daha sonra 
Yönetmelik değişikliği ile; “Hekimler 
ve diş hekimlerince açılan poliklinikler 
ve muayenehaneler ile sadece tahlil ve 
görüntüleme hizmeti veren laboratuvar 
tanı merkezleri, eczaneler, optisyenlik 
müesseseleri, işitme cihazı merkezleri, 
ısmarlama protez ve ortez merkezleri, 

diş protez laboratuvarları bulunan 
binalar hariç olmak üzere, içinde sağlık 
kurum ve kuruluşu bulunan bina 
ve bahçesi ile müştemilatında satış 
merkezi açılamaz.”  ibaresi getirilerek 
tıbbi cihaz sektörü lehine iyileştirme 
sağlandı.

Hasta Altı Bezlerinin 
Ödemelerinin Hastaya Nakden 
Yapılması Sorunu

Ayrıca, hasta altı bezlerinin 
ödemelerinin hastaya nakden 
yapılması sorununa değinildi. Sağlık 
Uygulama Tebliğinde (SUT) hasta altı 
bezinin satışı ve hastaya ulaştırılması 
konusunda SGK tarafından yapılan 
nakdi ödeme düzenlemesinin, 
sektörümüzü ve hastayı olumsuz 
etkileyeceği uygulama gerçekleşmeden 
önce SGK’ya 23.05.2022’de iletildi. 

Uygulamadan sonra bu uygulamanın 
yol açacağı sorunlar yeniden SGK’ya 
15.08.2022 tarihinde yazılı iletildi. 

Sorunların büyüdüğünü ve 
öngörülemeyen olumsuz durumların 
geliştiğini aktarmak için hem SGK 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 
Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk hem de 
SGK Başkanı Kürşad Arat ile görüşüldü 
ve görüşme ayrıca yazıya dökülerek de 
kendilerine iletildi. 

MEDİKAL MARKET SAHİBİ 
MESLEKTAŞLARIMIZLA BULUŞMA 

TİCARET BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ DAİRESİ 
BAŞKANI MURAT ERTEKİN ZİYARETİ

Dış Ticaret Uzmanları 
Banu Öncan ile Mete 
Özbalaban da katıldığı 

toplantıda, sektörümüzün uzak 
ülkelere ihracatı kapsamında 
neler yapabileceğine dair 
karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 
Japonya Ticaret Ataşeliği 
görevinden yeni dönmüş olan 
Mete Özbalaban, ülke hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 

Ülkenin Çin ve Hindistan’da yer 
alan yatırımlarını Türkiye’ye 
getirmek amacıyla orta ölçekli 
firmalar ile görüşülebileceğinin 
altını çizdi. Genel sekreterimiz 
sendika olarak başlatmış 
olduğumuz Ur-Ge faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi ve 
küme firmalarının yurt dışı 
faaliyetlerine ilişkin potansiyel 
hakkında bilgi aldı.

Sendikamız Genel Sekreteri İlke Eren 
Karaca ve Danışmanız Şahin Yaman; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü altında sektörümüzü 

içerecek şekilde yapılandırılmış olan 
Kimya, Toprak ve Sağlık Endüstrileri 
İhracat Dairesi Daire Başkanı Murat 

Ertekin’i makamında ziyaret etti. 
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Toplantıya Sendikamızı temsilen 
Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca ve Uzmanlarımız 

Nurdan Başdoğan ve Ferda Temir 
katılım sağladı. Toplantıda KOBAY 
A.Ş. Kurucu Üyesi ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Veteriner Hekim A. 
Begüm Buğdaycı, firma hakkında 
bilgi vererek Bakanlığın, Ajansın 
ve Sendikamızın yöneltmiş olduğu 
soruları cevapladı. Toplantıda 
karşılıklı diyalogların kurulması 
noktasında irtibat kişileri belirlendi. 
Kobay Deney Hayvanları Lab. San. 
ve Tic. A.Ş. Hakkında 
Kobay A.Ş. 12 Eylül 2008 
tarihinde Kobay Deney Hayvanları 
Laboratuvarı Anonim Şirketi unvanı 
ile kurulmuştur.
KOBAY A.Ş. Kurucu Üyesi ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Veteriner Hekim 
A.Begüm Buğdaycı ülkemizdeki 
sağlıklı deney hayvanı ihtiyacının 
karşılanmasını amaçlayan proje ile 
Bilkent Üniversitesi, Cyberpark, 
GYİAD, Akbank ve Lab x ortaklığı 

ile düzenlenen iş fikri yarışmasına 
katılarak 750 proje arasından 
birincilik ödülünü almaya hak 
kazanmıştır. “Sağlıklı üretim ile 
sağlıklı deney hayvanı, sağlıklı 
deney hayvanı ile sağlıklı 
deney, sağlıklı deney ile sağlıklı 
sonuçlar” fikrine destek veren iş 
adamlarının sağlamış olduğu yatırım 
gücü ile iş fikri gerçeğe dönüşmüştür.
KOBAY A.Ş. Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığından Çalışma Ruhsatını 
06.03.2009 tarihinde alarak 
Türkiye’deki ilk ve tek deney 
hayvanları üretim laboratuvarı 
olmuştur. Yurt dışı referans 
laboratuvarlardan dört farklı tür ithal 
ederek başladığı üretim sürecinde 
bugün SPF ve Konvansiyonel deney 
hayvanları olmak üzere on farklı 
tür deney hayvanı üretimine devam 
etmektedir. 
Kobay Deney Hayvanları 
Laboratuvarı, Tübitak Kobi Ar-
Ge programlarının desteği ile 
yatırımlarını iki katlayarak araştırma 

geliştirme faaliyetlerine ağırlık 
vermiştir. Laboratuvarlarında 
Ar-Ge departmanı kurulmuş ve 
araştırmacıların çalışmalarını 
yapabilmeleri için Türkiye’de ilk 
defa Merkezi Etik Kurul’a bağlı olan 
“Yerel Etik Kurul” kurulması için 
izin alınmıştır. Böylelikle Kobay 
Deney Hayvanları Laboratuvarı 
Yerel Etik Kurulu kurulmuştur. Bu 
sayede Ar-Ge Laboratuvarlarında 
KOBAY A.Ş’ nin yürüttüğü araştırma 
geliştirme projeleri dışında, diğer 
araştırmacılarında faaliyette 
bulunması sağlanmıştır. Bu durum 
ülkemizde yapılmakta olan ve 
yapılacak olan araştırma ve geliştirme 
çalışmaları için büyük önem arz 
etmektedir.
Kobay Deney Hayvanları 
Laboratuvarı Yerel Etik Kurulu 
aracılığıyla düzenlemekte olduğu 
“Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası 
Eğitim Programları” ve “Cerrahi 
Eğitim Programları” ile sektöre eğitim 
yönünden de katkı sağlamaktadır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ANKARA 
KALKINMA AJANSI İLE ÜYEMİZ KOBAY A.Ş. ZİYARETİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Elektrik ve Elektronik Sanayi Daire Başkanı Kamil Özkan ve ekibi, 
Ankara Kalkınma Ajansı Tıbbi Cihaz Sektör Sorumlusu Ebru Öztürk’ün katılımlarıyla üyemiz 
olan KOBAY A.Ş. firmasını ziyaret ettik.
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TİCARET BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCISI 
MUSTAFA TUZCU 
ZİYARETİ
Bilindiği üzere, ithal edilen ürünlerin ürün 
güvenliği açısından kontrolleri (CE ve 
TSE gibi), Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Tebliğleri kapsamında, eşyalar gümrüğe 
geldikten sonra Ticaret Bakanlığı’na bağlı 
denetmenler tarafından yapılmaktadır.

Son zamanlarda bu denetimlerin eşyaların 
tamamının gümrükte fiziki olarak kontrol 
edildikten sonra sonuçlandırılmasına yönelik 

uygulamalar olduğuna dair sektörden gelen 
bilgilendirmeler üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı 
Karabörklü ile bilgilendirme görüşmesi yapıldı 
ve konunun Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mustafa Tuzcu’ya aktarılması üzerine çalışmalara 
başlandı. TAREKS sistemi üzerinden eşyaların 
gerekli uygunluk belgelerinin kontrolü ile yapılan 
kontrollerde bile yeterli denetim elemanı olmaması 
nedeniyle denetim süreçlerinin uzun sürdüğü 
bilinmekteydi.  Yeni uygulamanın ihalelere 
zamanında ürün teslim edebilmek, miadı olan ve 
hareket ya da ısı hassasiyeti olan özel ürünlerin 
kontrolleri gibi konu başlıklarını Sayın Tuzcu’ya 
aktarmak üzere Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca, TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz, ARTED 
Genel Sekreteri Elif Özman Pusat, SADER Genel 
Sekreteri Sevi Ökten ve Danışmanımız TıpGörDer 
temsilcisi Hami Türkeli’nin de katıldığı bir toplantı 
yapıldı. Toplantıda Sayın Tuzcu’ya Ürün Güvenliği 
ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel 
Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Daire başkanları 
ve uzmanlar da katıldılar. Toplantında Sayın 
Tuzcu’ya sağlık sisteminde yaşanabilecek tedarik 
sıkıntılarına ilişkin bilgi verildikten sonra, ekibinden 
genel işleyişe ilişkin bilgilendirme alındı. Buna 
göre, bir süredir yapılmayan fiziki kontrollerin 
yapılmasına ürünlerin %20’si için rastgele olacak 
şekilde başlandığına, bu aşamada belli bir risk 
faktörünün hesaba katıldığına değinildi. Bakan 
bey bu oranın tıbbi cihaz sektörü için yarı yarıya 
düşürülmesine yönelik talimat verdiler. Denetmen 
sayısının az olmasına yönelik, hizmet içi eğitimlerini 
tamamlamış 75 denetmen ile hizmet içi eğitime 
alınmak üzere 100 denetmenin de özellikle İstanbul 
bölgesindeki talebi karşılamak için görevlendirildiği 
bilgisi alındı. Toplantı gümrük uygulamaları 
hakkında genel görüş alışverişi yapılarak 
tamamlandı. 

TİCARET BAKANLIĞI 
KOBİ VE KÜMELENME 
DESTEKLERİ DAİRESİ 
DAİRE BAŞKANI PINAR 
ASLAN ZİYARETİ
Sendikamız Uzmanı Ferda Temir ve MYM 
Direktörümüz Nurdan Başdoğan, Kobi ve 
Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı’na 
atanan Pınar Aslan’ı yeni görevinden dolayı 
tebrik etmek için ziyaret ettiler. Aynı dairede 
bir süredir Şube Müdürü olarak görev alan 
Pınar Aslan kobi ve kümelenme destekleri 
hakkında bilgi verdi ve iş birliği kuruluşu 
olarak yararlanabileceğimiz destekleri aktardı.  

Başvurusu henüz yeni kabul edilmiş olan UR-GE 
Projemizin sonraki adımları hakkında kendisinden 
görüş alındı. Projede yürütülecek olan İhtiyaç Analizi 

ve projenin sonraki süreçleri ile ilgili bilgi vermek üzere 
projemizi takip edecek olan Ticaret Uzmanı Beyza Basri’nin 
de toplantıya katılması ile iyi uygulama örnekleri, beklenen 
çıktılar ve idari ve mali süreçlere ilişkin önerileri alındı. 

TİSK GENEL SEKRETERLER 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTISI
18 Ocak 2023 tarihinde, TİSK Genel Sekreterler 
Koordinasyon Kurulu Toplantısı online olarak 
gerçekleştirildi. TİSK Genel Sekreteri Akansel 
Koç ve diğer sendikaların genel sekreterlerinin 
de yer aldığı toplantıya Sendikamızı temsilen 
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca katılım 
sağladı. 

Toplantıda, TİSK’in dönem içi faaliyetleri, 2023 yılı 
takvim planlamaları ve çalışma hayatının gündeminde 
yer alan konular hakkında katılımcılar bilgilendirildi. 

Ek olarak, üye sendikalarımızın faaliyetleri ile toplu  
sözleşme süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 


