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SGK BARKOD EŞLEME VE GÖRSEL NEDENİYLE
RET’LER VE BAŞVURUNUN KAPATILMASI
SORUNUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

MEDİKAL ENDÜSTRİSİNİN TİCARET PLATFORMU 
EXPOMED EURASIA FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Geri ödeme başvurularının 
değerlendirme süreçlerinde 
‘Görsel Temini’ konusunun 
sağlık endüstrisinde çok ciddi 
sıkıntılar yarattığı vurgulanarak, 
malzeme tedariği ve 
hastaların ürünlere erişiminde 
gerçekleştirilecek iyileştirmeler 
için SGK ile iş birliği talebinde 
bulunduk.

Halihazırda TİTCK tarafından 
ürünlerin kaydı sırasında 
istenen ürün görselleri bu 

aşamada TİTCK’nın onayından 
geçmektedir. SGK ise geri ödeme 
kurumu olarak bu görselleri yeniden 
incelemekte ve görseli uygun olmadığı 
gerekçesi ile çok sayıda ürünün 
barkod eşlemesini reddetmekte, 
ikinci incelemeden sonra ise tekrar 
değerlendirmeye kapatmaktadır. Bu 

durum piyasaya arzı ciddi anlamda 
engellemektedir.

Bu kapsamda, daha önce SGK Kurum 
Başkanı Kürşad Arat ile görüşülmüş ve 
konu aktarılmıştı. Konunun farkında 
oldukları ve bir çözüm üretmeye 
çalıştıkları yolunda alınan bilgiye 
karşın ilerleme olmadığından Kurumda 
TİSK’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak bulunan Nadir Yürüktürkmen 
ile görüşülerek konunun iki hafta üst 
üste Yönetim Kurulu toplantılarında 
dile getirilmesi sağlanarak durumun 
aciliyeti aktarıldı. Konu ile ilgili  
SGK Kurum Başkanı Kürşat Arat’ın 
Danışmanı Tuba Yıldız ziyaret edilerek, 
en başından itibaren yaşanan sorunlar 
tekrar sözlü olarak izah edilip yazılı 
olarak da kendilerine iletildi. 

Aktarılan Hususlar

n SUT kodu eşleşme başvurularında 
görsel talebinin geriye dönük 
uygulanması,

n Üst üste ret alan barkodlar için 
bir sonraki dönem başvurusunda 
aynı SUT kodu için eşleşme talebi 
yapılamaması,

n AB’nin yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 
(MDR) geçişinin etkisi.

İletilen Çözüm Önerilerimiz

n Geri ödeme konusunda bir 
mecburiyet olan ‘Ürün Görseli’ 
değerlendirmesinin belirli 
kriterlere bağlı olarak istikrarlı, 
şeffaf ve öngörülebilir bir düzende 
değerlendirilmesi, komisyonlara 
ve ürünlere göre değerlendirmenin 
farklılık göstermemesi,

n Başvuruların esas (Ürün, ilgili SUT 
alanına eşlenmesi) ve usul (Katalog, 
görsel ve belgeler) açısından 
değerlendirilmeye alınması,

n Başvurularda esastan 
değerlendirmeyi etkilemeyen 
nedenlerle reddedilen ürünlerin 
geriye dönük başvurularına hak 
tanınması.

Medikal endüstrinin ve sağlık 
sektörünün heyecanla beklediği 
Uluslararası İstanbul Tıbbi 
Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, 
Rehabilitasyon, Laboratuvar 
Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, 
Donanım ve Hastaneler Fuarı 
Expomed Eurasia, 30. kez 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. 
30 yıldır kesintisiz düzenlenen 
fuar bu sene 16-18 Mart tarihleri 
arasında Büyükçekmece – 
İstanbul’daki Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde ziyaretçileri 
ile buluşacak. Fuarda ziyaretçiler 
medikal alandaki en yeni ürün 
ve hizmetleri yakından inceleme 
fırsatına sahip olacak.

Reed Tüyap Fuarcılık tarafından 
düzenlenen 30. Expomed Eurasia 
Fuarı, 16-18 Mart 2023 tarihleri 

arasında Büyükçekmece, İstanbul’daki  

 
 
 
 
 
 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
500’ün üzerinde yerli ve yabancı medikal 
firmanın katılımı ile gerçekleşecek.
2023 yılında yurt içinden ve dışından 
30 bine sektör profesyoneli tarafından 
ziyaret edilmesi beklenen fuar, tıbbi 
cihaz, medikal malzeme ve sağlık 
alanında Avrasya bölgesinin en 
önemli ihtisas fuarı olarak öne çıkıyor. 
Fuarda ziyaretçiler “Elektro Medikal 
Ekipman ve Medikal ve Laboratuvar 
Teknolojileri”, “Ortopedi - Fizik Tedavi 
- Rehabilitasyon”, “Sarf Malzeme ve 
Tek Kullanımlık Ürünler”, “Hastane 
Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi”, “ve “OTC 
(Reçetesiz Ürünler)” kategorilerindeki 
ürünleri yakından görüp inceleyebilecek. 
Fuar 4. defa hibrit formatta 
düzenleniyor.  2020 yılından beri 
hibrit formatta düzenlenen Expomed 
Eurasia, fiziki fuarın yanı sıra sunduğu 
dijital çözümlerle de katılımcı firmaları 

ve fuar ziyaretçilerini online iş ağı 
platformu “Business Connect Programı” 
üzerinden dijital ortamda da bir araya 
getiriyor. Fuar katılımcıları potansiyel 
müşterileri ve yeni iş ortakları ile online 
iş ağı platformu Business Connect 
Programı üzerinden ilk önce 13-17 
Mart 2023 tarihlerinde “Distribütör 
Günleri” kapsamında dijital ortamda 
buluşurken, 20 Mart - 3 Nisan 
2023 tarihleri arasındaki “Online İş 
Bağlantıları” süresince fuar sonrası 
dönemde de bağlantıda kalabilecekler.   
Fuar biletlerinden elde edilecek 
gelir depremzede vatandaşlar için 
kullanılacak Fuarı ziyaret etmek isteyen 
sektör profesyonelleri online biletlerini  
www.expomedistanbul.com adresinden 
satın alabilirler. Satın alacağınız 
biletlerden ve otoparklardan elde 
edilecek gelir, deprem bölgesindeki 
vatandaşlarımıza yardım için 
kullanılacaktır.

Fuar hakkında detaylı bilgiye  
www.expomedistanbul.com/ 
adresinden erişilebilecek.
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Toplantıya RTİB (Rus-Türk 
İş Adamları Birliği) Başkanı 
Naki Karaaslan, MSP Genel 

Müdür Yrd. N. B. Bantsekin, MSP 
Uluslararası İlişkiler Mdr. P.V 
Kondraşov, R.F Türkiye Cumhuriyeti 
Ticaret Temsilcisi A.A Gashigullin, 
T.C Moskova Ticaret Başmüşaviri 
Alper Eriten, İOSİD (İkitelli) Başkanı 
Ahmet Akkaya ve Gebze OSB 
Başkanı Vahit Yıldırım, Sendikamızı 
temsilen MYM Direktörümüz 
Nurdan Başdoğan katılım sağladı.
Yüzlerce firma sahibi ve 

temsilcilerinin katılım sağladığı 
webinarda MSP yetkilileri 
sunum gerçekleştirirken, Ticaret 
Ataşelerimiz iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin son durumunu 
iletti. Ayrıca Gebze, BAİB ve İOSİD 
Başkanları iki ülke arasındaki 
firmaların ortaklık ve yatırım 
durumunu, RTİB Başkanları Naki 
Karaaslan ve Sabahattin Yavuz da 
Rusya’daki ekonomi ve yatırım iklimi 
konularında görüşlerini bildirdiler. 
Webinar soru- cevap sonrası sona 
erdi. 

‘RUSYA’DAKİ 
ORTAĞINIZI 
NASIL 
BULACAKSINIZ?’ 
WEBİNARI
‘Rusya’daki Ortağınızı Nasıl 
Bulacaksınız?’ konu başlıklı 
webinar; son gelişmeler 
perspektifinde dünya ve 
özellikle Rusya’da ekonomi, 
finans, iş dünyası ve 
yatırımlar hususunda yaşanan 
değişimler ve önümüzdeki 
senelerde de yaşanmaya 
devam edecek gelişmeler 
ışığında Rusya’nın KOSGEB’İ 
olan MSP (Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri 
Kalkındırma Federal Şirketi) 
ile birlikte düzenlendi. 

Toplantıda, Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
tarafından kısaca TCESİS hakkında bilgilendirme 
yapılarak, Eğitim Danışmanımız Rabia Yıldız tarafından  

hazırlanan sunum doğrultusunda TCESİS süreçleri 
hakkında bilgiler de ayrıntılı olarak katılımcılara aktarıldı. 
Katılımcılardan gelen sorular cevaplanarak, Yönetmelik ve 
mevcut uygulamalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

İSEK ETKİNLİK – TCESİS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesinin 
düzenlemiş olduğu “İSEK Etkinlik Serisi” 
kapsamında “TCESİS Genel Bilgilendirme 
Eğitimi” 20.12.2022 tarihinde online olarak 
düzenlendi.
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Kamu kesimi, özel sektör ve 
sivil toplum katılımının 
çoğulcu bir anlayışla 

sağlanması hedeflenen Özel 
İhtisas Komisyonunda; ilaç 
çalışma grubunun raportörlüğünü 
İlaç Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası yürütürken; tıbbi cihaz 
çalışma grubunun raportörlüğünü 
ise Sendikamız Genel Sekreteri 
İlke Eren Karaca yürütmektedir. 
10. ve 11. Plan dönemlerinde 
plan çalışmalarına dahil edilen 
sektörümüz yine geniş katılımla 
çalışmalara katkı sundu. 

İlki 24 Aralık 2022 tarihinde, 
ikincisi 21 Ocak 2022 tarihinde 
olmak üzere iki kez toplanan 
12. Kalkınma Planı Tıbbi 
Cihaz Sektörü Çalışma Grubu 
Toplantılarında TİTCK Başkanı 
Dr. Asım Hocaoğlu ve Başkan 
Yardımcısı M. Hakan Fırat, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, 
Savunma Sanayi Başkanlığı, 
TÜBİTAK ve TÜSEB’den 
temsilciler ile Başkan Vekilimiz 
L. Mete Özgürbüz’ün yanı sıra 
sektör STK’larından MASSİAD, 
EGEDER, TÜDER, ARTED, 
OSTİM Mediküm ve İSEK’in 
temsilcileri de yer aldı. 

Toplantıda sektörün geç 
ödemeler ve düşük SUT fiyatları, 
MDR regülasyonu gibi güncel 
ve süreğen sorunlarının yanı 
sıra dijital sağlık, alternatif 
geri ödeme modelleri, yenilikçi 
teknolojiler gibi başlıklarda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Çalışma 
grubu sektörel konulara dair 
politika önerileri geliştirerek yeni 
plan döneminde beklenen gelişme 
alanlarına dair bir vizyon ortaya 
koymak üzere değerlendirmelerde 
bulundu. 

ON İKİNCİ KALKINMA PLANI SAĞLIK ENDÜSTRİSİNDE 
DÖNÜŞÜM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMA 
GRUPLARI TOPLANTILARI
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
koordinatörlüğünde 12. Kalkınma Planı hazırlıkları 
çerçevesinde düzenlenen Sağlık Endüstrilerinde 
Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları ilaç ve 
tıbbi cihaz sektörlerinde mevcut durum ile sorun ve 
gelişme alanları belirlenerek söz konusu sektörlerde 
yüksek katma değerli üretim ve ihracat kabiliyetini 
artıracak, küresel pazardaki rekabet gücümüzün 
artırılmasına katkı sağlayacak politika önerileri 
geliştirilmesi amacıyla Aralık ve Ocak ayında iki  
toplantı yapıldı.  İKMİB 2023/2 

SAYILI TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖRÜ KOMİTE 
TOPLANTISI
Tıbbi cihaz ihracatçıları ve sektör 
temsilcilerinin katıldığı İKMİB 
Tıbbi Cihaz Sektör Komitesi 
Tayfun Demir başkanlığında, 
hibrit olarak toplandı. 
 

Toplantıya Uzmanlarımız Ferda 
Temir ve Nurdan Başdoğan online 
olarak katılım sağladı. Toplantıda 

yakın zamanda gerçekleşen Arab Health 
2023 Dubai Fuarı’na katılan firmaların 
görüşlerine yer verildi. Ayrıca 2023 
yılında gerçekleşecek olan ve katılımının 
faydalı olacağı düşünülen fuarlar 
hakkında konuşuldu. 6 Şubat 2023 
tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş 
merkezli depreme, tıbbi cihaz sektörü 
olarak yapılan ve yapılacak olan 
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Daha önceden kurulmuş 
olan ve bu süreçte daha etkili bir şekilde 
kullanılması için sektörden firmaların ve 
temsilcilerin olduğu WhatsApp grubunun 
tekrar kurulması kararı alındı. Sektörün 
en önemli konularından biri olan 
GTİP çalışmalarının hızlandırılarak bu 
sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması 
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 
Toplantı sonunda firmalardan gelen 
gündem önerilerine yer verildi. 
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Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat 
sabahı ilk iş olarak; Başkanımız Metin 
Demir sağlık endüstrisinde yaşanan 

ve yaşanacak durumları değerlendirmek ve 
planlamalarımızı yapmak üzere Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü’ nün yer aldığı koordinasyon 
toplantısına katıldı. Ardından Türkiye-AB 
Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında ülkemizi sarsan 
deprem felaketi sonrası yapılacak acil yardımları 
görüşmek, ilgili kurumlarla irtibata geçmek 
üzere HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, 
TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB 
olarak bir araya gelindi. Ayrıca Tıbbi Cihaz Sektör 
Platformu olarak, deprem bölgesi için malzeme 
alarak bağışta bulunmak isteyen kurumlara da 
tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve tıbbi ürünlerle ilgili 
fiyat çalışması yaparak, yurt içi ve yurt dışından 
gelecek bağışların koordinasyonu noktasında 
etkin rol almaya çalışıldı. 
Deprem bölgesinde hastaların ilk müdahalesi 
için alanların olmaması ve deprem felaketinden 
dolayı çoğu hastanenin yıkılması durumu, 
öncelikle depremzedelerin ilk müdahale 
alanlarına ve Sahra Hastanelerine olan ihtiyacını 
ortaya koydu. Bu ihtiyaçlardan ötürü, Sektör 
Platformumuzla büyük bir organizasyon süreci 
yürütülerek 20 yataklı Sahra Hastanemizin 
kurulumu, ürünlerin temini ile ilgili sektör olarak 
koordineli bir şekilde planlamalarda bulunuldu 
ve İskenderun Devlet Hastanesi bahçesine 
20 yataklı Sahra Hastanemizin kurulumu 
tamamlandı. Başkan Vekilimiz L. Mete Özgürbüz 
aracılığında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iş 
birliği ile yerli teknolojilerimizle hazırladığımız 

SEKTÖRÜMÜZÜN DEPREM 
ÇALIŞMALARI

Sağlıktaki tüm sivil toplum kuruluşları ve örgütler, 
depremin ilk günlerinden itibaren bir iletişim 

hattı kurarak planlama yapmaya başladı. Bu hat 
üzerinden sağlık alanındaki tüm acil ihtiyaçların 

bölgeye gönderilmesi için aralıksız çalışmaya devam 
ediliyor…
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Başkanımız  
Metin DEMİR 
Deprem  
Bölgesinde 
Başkanımız Metin Demir, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Bşk. Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
beraberlerindeki heyet ile birlikte 
afet bölgelerini ziyaret edip yapılacak 
çalışmalar için Şanlıurfa’ya, 
Diyarbakır’a ve Kilis’e ziyaret 
gerçekleştirdi.

mobil sağlık kliniğimiz de hazır 
hale getirilerek Sağlık Bakanlığına 
bağışlandı.  Bu destek ve yardımlara 
ek olarak, firmalarımızdan deprem 
bölgelerine MASSİAD aracılığıyla 
nakdi bağışlar da yapıldı.
Ayrıca, Tıbbi Cihaz Satış Tanıtım ve 
Reklam Yönetmeliği’nin gerektirdiği 
eğitimlerin verildiği Tıbbi Cihaz 
Eğitim Sistemi (TCESİS) kapsamında 
deprem nedeniyle afet bölgelerinde 
ikamet eden adaylarımızdan 6 ay 
boyunca eğitim ve sınav ücretinin 
talep edilmemesine ilişkin çalışmalar 
yapıldı. Sağlık Bakanlığından 
ulaşan tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve 
ürünlerin stok durumları ile ilgili liste 
oluşturuldu. İl Sağlık Müdürlüğüne 
teslim edilen deprem bölgelerine 
iletilen tıbbi malzeme yardımlarına 
ilişkin liste Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumuna iletildi. 


