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Turkey Limits Product Promotion Representatives' Activities as Part of Measures
against COVID-19 Pandemic
Recent Development
On March 19, 2020, the Turkish Medicine and Medical Devices Authority ("TİTCK") announced the
suspension of product promotion representatives' visits to pharmacies and health organizations within the
scope of measures against the COVID-19 pandemic.
What's New?
According to Article 5 of the Regulation on the Promotional Activities for Pharmaceuticals, product
promotion representatives carry out promotional activities for pharmaceuticals through visits to doctors,
dentists and pharmacists.
In light of the measures against the COVID-19 pandemic, the TİTCK suspended product promotion
representatives' promotional activities of visits to doctors, dentists and pharmacists in all health
organizations and institutions, including pharmacies. The TİTCK also announced that promotional activities
could still be carried out electronically (such as e-mail and video conference).
The TİTCK's announcement is available online here (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic in Turkey.
All product promotion representatives must suspend their visits to the health organizations until further
notice and follow the TİTCK's announcement in this regard.

TİTCK, COVID-19 Salgınına Yönelik Tedbirler Kapsamında Ürün Tanıtım
Temsilcilerinin Faaliyetlerine Sınırlamalar Getirdi
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), 19 Mart 2020 tarihinde yaptığı duyuruda COVID-19
salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerinin eczanelere ve sağlık
kuruluşlarına yönelik ziyaretleri durduruldu.
Ne Değişecek?
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesi uyarınca, sağlık meslek
mensuplarına yapılacak tanıtımlar, hekim, diş hekimi ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri tarafından
ziyaret yapılarak gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda, COVID-19 salgının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde, ürün tanıtım
temsilcilerinin eczaneler dahil olmak üzere tüm sağlık kurum/kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve
eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetlerin durdurulmasına
karar verildi. Kurum, ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta ve video
konferans gibi) yapılabileceğini duyurdu.
Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ürün tanıtım temsilcileri,
ikinci bir bilgilendirmeye kadar sağlık kuruluşlarına yapacakları ziyaretleri sonlandırmalı, Kurum'un bu
konudaki açıklamalarını takip etmelidir.
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Ministry of Health Issues New Circular on Measures Against COVID-19 in Hospitals
Recent Development
The Ministry of Health drafted a new circular consisting of 12 articles regarding measures against the
COVID-19 pandemic for health service providers on March 20, 2020 ("Circular"). The Circular's measures
aim to minimize patient density in hospitals and reduce the heavy workload of health personnel. All
hospitals meeting the relevant conditions under the Circular are designated as pandemic hospitals.
What's New?
According to the Circular, the Ministry of Health hospitals, public and foundation university hospitals, as
well as private health organizations, must carry out certain acceptance and treatment procedures for
patients seeking treatment at health institutions until these patients' COVID-19 diagnoses are confirmed.
Hospitals with (i) two doctors who are infectious diseases and clinical microbiology, thoracic diseases and
internal medicine specialists; and (ii) Level 3 intensive care beds for adults are pandemic hospitals.
Hospitals with Level 2 intensive care units for adults must prepare themselves to act as pandemic hospitals
in case existing pandemic hospitals cannot sufficiently respond to public health needs. Hospitals that are
not pandemic hospitals will take the necessary measures and transfer patients with COVID-19 to the
relevant hospitals as determined through a transfer algorithm.
The Circular sets out additional obligations regarding measures taken within the hospitals. Accordingly,
hospitals must form a Pandemic General Coordination Team, determine a separate clinic and an intensive
unit for pandemic patients and reserve these clinics and units for pandemic cases.
The Circular also authorizes Provincial Health Directorates to change the location of general health
personnel within the province.
Conclusion
The Ministry of Health continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic
in Turkey. All health service providers must comply with the obligations under the Circular and closely
follow the Ministry's announcement in this regard.

Sağlık Bakanlığı'ndan COVID-19 Salgınına Yönelik Tedbirler Kapsamında Yeni
Genelge
Yeni Gelişmeler
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınına yönelik sağlık hizmet sunucularında alınacak tedbirlere ilişkin 12
maddelik yeni bir genelge ("Genelge") hazırladı. Sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluğun en aza
indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler alındı, tüm hastaneler
Pandemi Hastanesi olarak kabul edildi.
Genelge Ne Diyor?
Genelge uyarınca, sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar
Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca
kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu hale getirildi.
Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı
hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi
Hastanesi kabul edildi. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım
ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek.
Pandemi hastanesi olmayan il/ilçe hastaneleri ise, COVID-19 tanısı konan hastaların sevk algoritmasında
belirlenen hastaneye sevkini gerçekleştirecek.
Genelge, hastane bünyesinde alınacak tedbirlere ilişkin ek yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda hastane
bünyesinde Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulması, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir
yoğun bakım ünitesi belirlenmesi ve ilgili ünite ve kliniklerin bu vakalar için rezerve edilmesi gerekiyor.
Genelge uyarınca İl Sağlık Müdürleri, tüm sağlık tesislerindeki genel personelin il içinde yer değişikliğini
yapmakta yetkili hale getirildi.
Sonuç
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm sağlık hizmeti
sunucuları, Genelge kapsamında belirlenen yükümlülüklere uymalı ve Bakanlık'ın bu konudaki
açıklamalarını takip etmelidir.
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COVID-19 Measures for Clinical Trials
Recent Development
On March 20, 2020, the Turkish Medicine and Medical Devices Authority ("TİTCK") announced changes to
clinical trial procedures to protect volunteers and researchers against COVID-19 .The TİTCK's measures
aim to reduce the workload of research centers and ensure the safety of volunteers.
What's New?
The TİTCK requires sponsors to regularly conduct risk assessments, coordinate their clinical trial
organizations and make updates when necessary. In this respect, the TİTCK states that sponsors must
initially evaluate whether clinical trials should be temporarily suspended or terminated early, depending on
the nature of the clinical trial.
If an event occurs that affects the safety of volunteers, sponsors or principal investigators must take the
necessary emergency safety measures to protect volunteers. Accordingly, safety measures taken against
the COVID-19 pandemic can be implemented without the Ethics Committee's approval or the TİTCK's
authorization.
Sponsors or principal investigators may make changes to the monitoring activities during the clinical trials.
In this regard, monitoring activities at the research center may be postponed and/or replanned. The TİTCK
also allows remote monitoring if physical monitoring at the research center unfeasible, subject to the Law
No. 6698 on Protection of Personal Data and the confidentiality principles of clinical trials.
In addition, the TİTCK allows investigational products and clinical trial supplies to be stocked for a longer
period so that a sufficient amount of materials can be supplied to research centers in case of possible
scenarios such as import restrictions or quarantine. The TİTCK also requires that volunteer visits to
research centers be postponed when feasible, recommending telephone calls as an alternative.
The TİTCK stated that research meetings will be held online and it will not grant approval for face-to-face
trainings or meetings regarding good clinical practices and clinical trials.
The TİTCK will not require physical documentation to be submitted for clinical trial applications and stated
that the applications will be made electronically.

The TİTCK's announcement on COVID-19 measures regarding clinical trials is available online here (in
Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic in Turkey.
All sponsor companies must implement the TİTCK's measures, conduct risk assessments and follow the
TİTCK's announcement in this regard.

Klinik Araştırmalarda Uygulanacak COVID-19 Tedbirleri
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), 20 Mart 2020 tarihinde yaptığı duyuruda COVID-19
pandemisi nedeniyle klinik araştırmalarda alınacak tedbirleri belirledi. Tedbirler, araştırma merkezlerinin
yükünü azaltmayı ve gönüllülerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.
Ne Değişecek?
Kurum öncelikli olarak destekleyicilerin devamlı olarak bir risk değerlendirmesi yapmasını, araştırma
organizasyonlarını buna göre koordine etmelerini ve güncellemeleri gerektiğini belirtti. Bu kapsamda
araştırmaların niteliği göz önünde bulundurularak gerekli hallerde araştırmanın geçici olarak durdurulması
veya erken sonlandırılmasının ilk olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
Gönüllülerin güvenliğini etkileyebilecek yeni bir durumun ortaya çıkması halinde, destekleyicilerin, sorumlu
araştırmacının veya hekim ya da diş hekimi olan araştırmacıların bu tehlikelere karşı gönüllüleri koruyacak
gerekli acil güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. COVID-19 salgınına ilişkin alınan güvenlik önlemleri,
Etik Kuruldan onay ve Kurum'dan izin alınmadan uygulanabilecek.
Klinik araştırma sırasındaki izleme faaliyetlerinde değişikliğe gidilebilecek. Bu kapsamda merkez yerinde
izleme faaliyetlerinin ertelenebilecek ve/veya yeniden planlanabilecek. Kurum ayrıca, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu'na ve klinik araştırmalarda gizlilik ilkelerine tabi olmak kaydıyla, merkez
yerinde izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması halinde uzaktan izleme faaliyeti
gerçekleştirilebileceğini belirtti.
Ek olarak, gümrük engelleri, karantina durumu gibi olası senaryolar nedeni ile araştırmada kullanılan
ürünlerin araştırma merkezlerine yeterli sayıda sağlanabilmesi için ürün stoku normalden fazla
tutulabilecek. Alınan tedbirler kapsamında araştırma merkezi ziyaretlerinden (gönüllü vizitleri) mümkün
olanların ertelenmesi, uygun durumlarda telefon viziti tercih edilmesi öngörüldü.
Kurum, araştırma toplantılarının online olarak yapılmasına izin verileceğini, yüz yüze yapılacak iyi klinik
uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkındaki eğitim veya toplantılara ise verilmeyeceğini belirtti.
Kurum ayrıca, yapılacak klinik araştırma başvurularında fiziksel evrak sunulmasına gerek duyulmayacağını
ve başvuruların elektronik olarak yapılacağını ifade etti.
Klinik araştırmalarda alınacak tedbirlere ilişkin Kurum duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm destekleyici şirketler,
Kurum'un klinik araştırmalar için öngördüğü tedbirleri uygulamalı, risk değerlendirmeleri yapmalı ve
Kurum'un bu konudaki açıklamalarını takip etmelidir.
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TİTCK Announces Unit Dosage Tracking Methods as Part of COVID-19 Measures
Recent Development
On March 26, 2020, the Turkish Medicine and Medical Devices Authority ("TİTCK") announced that each
unit dosage of certain pharmaceuticals will be tracked through Pharmaceuticals Track & Trace System (tr.
İTS) as part of the measures against COVID-19 pandemic. In this respect, the TİTCK required hospitals to
make unit dosage notifications through Pharmaceuticals Track & Trace System (tr. İTS).
What's New?
The TİTCK announced that six pharmaceuticals used for the treatment of COVID-19 at hospitals will be
subject to unit dosage tracking through İTS. The list of relevant pharmaceuticals is available online here (in
Turkish).
The TİTCK required hospitals to promptly make their usage notifications through the Usage Notification
Service using the relevant data sections in the system. Accordingly, the TİTCK also published the İTS Unit
Pharmaceutical Usage Notifications Document, which contains necessary information and sample
communication letters for the preparation of the İTS Unit Pharmaceutical Usage, Usage Cancellation and
Refund Institution Usage Inquiry services. Document is available here (in Turkish).
The TİTCK's announcement on unit dosage tracking is available online here (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic in Turkey.
All health service providers must make their İTS notifications in accordance with the TİTCK's instructions
and closely follow the TİTCK's explanations and announcements in this regard.

COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Birim Doz Takibine Geçildi
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), 26 Mart 2020 tarihinde yaptığı duyuruda COVID-19
pandemisi ile mücadele kapsamında hastalar tarafından kullanılan belirli ilaçların her birim dozu takibe
alındı. Bu kapsamda hastanelerin ilgili ilaçların İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden birim doz takibi
bildirimlerinin yapılması zorunlu kılındı.
Ne Değişecek?
Kurum, İTS kapsamında hastanelerde tüketimi yapılan ve COVID-19 tedavisinde kullanılan 6 kalem ilaç
için birim doz takibine geçildiğini duyurdu. Kurum'un yayımladığı ilaç listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kurum ayrıca, bildirimlerin yapılması için hastanelerin özel olarak kullandığı Sarf Bildirim Servisi'ne ilgili veri
alanlarının hazırlandığını belirterek hastanelerin bir an önce sarf bildirimlerini yapmaya başlaması
gerektiğini duyurdu. Bu kapsamda Kurum, İTS Birim İlaç Sarf, Sarf İptal ve Geri Ödeme Kurumu Sarf
Sorgulama servislerinin oluşturulması için gerekli bilgilerin ve örnek mesajların yer aldığı İTS Birim İlaç Sarf
Bildirimleri Dokümanı'nı yayımladı. Dokümana buradan ulaşabilirsiniz.
Birim doz takiplerine ilişkin Kurum duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm sağlık hizmeti sunucuları,
Kurum'un yönlendirmeleri doğrultusunda İTS bildirimlerini yapmalı, Kurum'un bu konudaki duyuru ve
açıklamalarını takip etmelidir.
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TİTCK Introduces New Measures Against COVID-19 Pandemic
Recent Development
The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority ("TİTCK") announced new measures to fight
the COVID-19 pandemic. The TİTCK provided detailed explanations on measures concerning readability
tests; product certification applications; pharmaceuticals used by patients with chronic diseases; and
scientific meetings approvals.
What's New?
Readability Tests
According to the Regulation on Packaging Information, Instructions for Use and Tracking of
Pharmaceuticals, pharmaceuticals' instructions for use must be easily readable, clear and comprehensible.
Pharmaceutical companies must also carry out readability tests with patient groups and submit their results
to the TİTCK.
In this regard, considering the risks arising from face-to-face readability tests during the COVID-19
outbreak, the TİTCK announced that pharmaceutical companies can submit readability test results, which
are mandatory for license applications, to the TİTCK prior to the sale permit application, instead of being
submitted during the initial license application. The TİTCK's announcement is available online here (in
Turkish).
Applications to the Pharmaceutical Product Certification Unit
To reduce the risks arising from submitting physical documents for product certification applications to the
Pharmaceutical Product Certification Unit, the TİTCK required applications for certificates subject to
payment to be made at the end of the certificate approval evaluation period, which is 10 workdays.
Accordingly, pharmaceutical companies should postpone their applications to a suitable date, taking into
account the TİTCK's administrative evaluation and approval periods.
The TİTCK also noted that all assessments on applications will be made electronically, and required
pharmaceutical companies to upload copies of their physical documents to the Electronic Process
Management system. The TİTCK's announcement is available online here (in Turkish).

Supply of Pharmaceuticals by Patients with Chronic Diseases
On March 16, 2020, the TİTCK announced temporary measures to facilitate patients' access to
pharmaceuticals used in treating chronic illnesses. In this regard, the TİTCK recently prepared a roadmap
document for patients and pharmacies regarding the supply of pharmaceuticals used with a pharmaceutical
safety inspection form and limited distribution pharmaceuticals. The TİTCK's guidance document is
available online here (in Turkish).
Scientific Meeting Approvals
With respect to the postponement of organizations and events according to the Presidential Circular No.
2020/3, the TİTCK announced that web-based meetings organized by license/authorization holder
pharmaceutical companies are not subject to this regulation. In this respect, pharmaceutical companies
must apply to the TİTCK to organize web-based scientific meetings that they wish to organize or sponsor.
The TİTCK's announcement is available here online (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic in Turkey.
All pharmaceutical companies must comply with the TİTCK's instructions for regulatory approvals and
follow the TİTCK's announcements in this regard.
Please refer to https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/ for our client alerts regarding the legal
consequences of COVID-19 on other areas.

TİTCK'dan COVID-19 ile Mücadeleye İlişkin Yeni Tedbirler
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri
duyurdu. Kurum, okunabilirlik testleri, ürün sertifikalandırma başvuruları, kronik hastalar tarafından
kullanılan ilaçlar ve bilimsel toplantı izinlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ne Değişecek?
Okunabilirlik Testleri
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği uyarınca, beşeri tıbbi
ürünlerin kullanma talimatlarının kolaylıkla okunabilir, açıkça anlaşılabilir olması ve bu kapsamda hedef
hasta gruplarıyla Okunabilirlik Testinin sonuçlarının Kurum'a sunulması gerekmektedir.
Kurum, okunabilirlik testlerinin yüz yüze gerçekleştirilmesi esnasında oluşabilecek riskleri göz önünde
bulundurarak ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması için sunulması zorunlu olan okunabilirlik
testlerinin, satış izni başvurusundan önce de sunulabileceğini duyurdu. Kurum'un ilgili duyurusuna buradan
ulaşabilirsiniz.
Farmasötik Ürün Sertifikalandırma Birimine Yapılan Başvurular
Kurum, Farmasötik Ürün Sertifikalandırma Birimine yapılan başvuruların fiziksel evrak gerektirmesi ve
belge ücretli olması nedeniyle, sertifika onay süresi olan 10 iş gününün göz önünde bulundurularak bu süre
sonunda ödeme yapılması gereken belgeler için başvuru yapılması gerektiğini duyurdu. Bu kapsamda ilgili

birime yapılan başvuruların, değerlendirme ve onay süresi hesaplanarak ödeme yapılacak tarihe
ertelenmesi gerekecek.
Kurum ayrıca incelemelerini elektronik olarak gerçekleştirileceğini, bu sebeple başvurularda fiziksel olarak
gönderilen sertifikaların örneklerinin Elektronik Süreç Yönetim sistemine yüklenmesi gerektiğini duyurdu.
Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
Kronik Hastalar Tarafından Kullanılan İlaçların Temini
Kurum, 16 Mart 2020 tarihli duyurusunda COVID-19 sürecinde hastaların kronik olarak kullandıkları
ilaçlarına erişimlerine kolaylaştırmak için geçici tedbirler almıştı. Bu doğrultuda Kurum, geçtiğimiz günlerde
yaptığı duyuruda, riskleri nedeniyle takip edilen ilaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ilaçlar ve kısıtlı
dağıtımda olan ilaçların temini için hastaların ve eczanelerin ne şekilde hareket etmesi gerektiğine dair bir
yol haritası hazırladı. Kurum'un hazırladığı belgeye buradan ulaşabilirsiniz.
Bilimsel Toplantı İzinleri
Kurum, 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ertelenen organizasyon ve etkinliklere ilişkin olarak
ruhsat/izin sahibi ilaç firmaları tarafından düzenlenen web tabanlı toplantıların bu kapsamda
değerlendirilmeyeceğini duyurdu. Bu kapsamda, ilaç firmaları tarafından düzenlenecek veya destek
verilecek web tabanlı toplantılar için Kurum'a başvuru yapılması gerekmektedir. Kurum'un ilgili yazısına
buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilaç firmaları, Kurum'un
başvuru süreçlerine ilişkin yönlendirmelerine uygun hareket etmeli, Kurum'un bu konudaki duyuru ve
açıklamalarını takip etmelidir.
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer
bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

10.4.2020

Istanbul

Healthcare / Sağlık Hukuku

COVID-19 Measures: Import of Medical Test Kits Now Subject to Approval
Recent Development
The Communiqué on the Import of Medical Diagnostic Kits ("Communiqué") was published in the Official
Gazette No. 31087 on April 2, 2020. According to the Communiqué, the import of reagents, standard
(reference) substances and certain immunity products (collectively, "medical test kits"), which may also
be used for COVID-19 tests, are now subject to the Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices
Authority's ("TİTCK") approval. The TİTCK announced the procedures for import approval applications in
the scope of the Communiqué.
What's New?
The TİTCK will issue approval letters for products placed on the market in the scope of the Regulation on
In-Vitro Diagnostic Medical Devices ("Regulation"). Products to be imported further to the TİTCK's
approval must be registered with the Product Tracking System (tr. ÜTS).
With respect to products registered as "COVID-19 test kits" in the ÜTS, the General Directorate of Public
Health must initially give its positive opinion that the products meet the conditions under the Regulation. As
for the COVID-19 kits that are not registered with the ÜTS, the General Directorate of Public will issue a
conformity letter for the completion of the ÜTS registration and import approval application. Detailed
information on the import approval applications and ÜTS registrations of COVID-19 medical diagnostic kits
is available online here (in Turkish)
Import approval applications will be made through the Electronic Application System (tr. EBS) under the
Medical Diagnostic Kit Import Application section. Applicants must add the relevant product to the system
by entering the product number and indicate the country of import. As customs declarations are issued
separately for each country, import approval applications should also be made separately for each country.
Applicants must then fill out and e-sign the application petition on the TİTCK's website and upload the
petition to the system.
If the application is approved by the TİTCK, the system will automatically assign a Single Window System
(tr. TPS) number and the number will be sent to the applicant's email address registered in the system. The
TPS number will be valid for six months. Detailed information on import approval application through the
EBS is available online here (in Turkish).

Conclusion
The TİTCK continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic in Turkey.
Any real or legal persons wishing to import COVID-19 test kits must apply to the TİTCK for import approval.
Accordingly, all relevant persons and companies must comply with the TİTCK's instructions for import
approval applications and follow the TİTCK's announcements in this regard.
Please refer to https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/ for our client alerts regarding the legal
consequences of COVID-19 on other areas.

COVID-19 Tedbirleri: Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalatı İzne Tabi Olacak
Yeni Gelişmeler
Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") 2 Nisan 2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlandı. Tebliğ uyarınca COVID-19 teşhislerinde kullanılabilen reaktifler, standart (referans maddeleri)
ve belirli bağışıklık ürünlerinin (birlikte "tıbbi tanı kitleri") ithalatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun
("Kurum") uygunluk yazısı aranacak. Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurularda Tebliğ'e istinaden
yapılacak ithalat izni başvuru usulüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ne Değişecek?
Ön izin belgeleri Vücut Dışında Kullanılan (In-vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ("Yönetmelik")
kapsamında piyasaya arz edilen ürünler için düzenlenecek. İthalat ön izin başvurusu verilecek ürünlerin
Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması gerekecek.
Yönetmelik kapsamında olan ve COVID-19 tanı kiti olarak ÜTS'de kayıtlı olan ürünler için bu ürünlerin
Yönetmelik'te öngörülen şartları sağladığına yönelik Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınacak.
ÜTS kaydı tamamlanmamış COVID-19 tanı kitlerinin ÜTS kaydı için ise öncelikle Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü'nün uygunluk yazısı aranacak. COVID-19 tıbbi tanı kitlerinin ÜTS kaydı ve ithalat izinlerine
ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Başvurular Elektronik Başvuru Sistemindeki (EBS) Tıbbi Tanı Kiti İthalat Başvurusu sekmesinden
yapılacak. İthalatı yapılacak ürüne ait ürün numarası girilerek ilgili ürün sisteme eklenecek ve ürünün
ithalatının yapılacağı ülke bilgisi girilecek. Gümrük beyannameleri her ülke için ayrı oluşturulduğundan
başvurular da her ülke için ayrı ayrı yapılmalıdır. Devamında, Kurum'un sitesinde belirtilen başvuru
dilekçesinin doldurulup elektronik imza ile imzalanarak sisteme eklenmesi gerekiyor.
Başvurunun onaylanması durumunda Ticaret Bakanlığı'ndan Tek Pencere Sistemi (TPS) numarası
alınarak başvuruyu yapan firma kaydı sırasında belirttiği kayıtlı elektronik posta adresine gönderilecek.
TPS numarası yalnızca 6 ay geçerli olacak. EBS üzerinden yapılan ithalat izin başvurularına ilişkin detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. COVID-19 tanı kiti ithal etmek
isteyen tıbbi cihaz şirketlerinin ve kuruluşların, Kurum'a başvuruda bulunması ve ithalat ön izni alması
gerekecek. Bu kapsamda tüm ilgililer, Kurum'un ön izin başvuru süreçlerine ilişkin yönlendirmelerine uygun
hareket etmeli, Kurum'un bu konudaki duyuru ve açıklamalarını takip etmelidir.
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer
bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

13.4.2020
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Cosmetics Safety: Turkey Continues Cracking Down on Unsafe and Non-Compliant
Cosmetic Products
Recent Developments
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“TİTCK”) recently announced the results of its cosmetics
sector market surveillance and inspection conducted between January and March 2020. Of the 274 cosmetic
products inspected by the TİTCK's Cosmetics Supervision Department, 151 were non-compliant and 10 were
unsafe. A total fine of TRY 551,106 (approximately USD 82,000) was levied against the responsible companies
What Do the Results Say?
The cosmetic products safety results reveal that there is a decrease in the number of inspected products and
non-compliant products. On the other hand, however, the total amount of administrative fines has increased
compared to the Q4 results of 2019. The TİTCK continues to strictly inspect the healthcare sector to increase
the compliance of cosmetic products with the technical legislation.
Cosmetics Inspection Department's Q1 results of 2020 is available here (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to demonstrate its commitment to periodical market surveillance and inspection in the
cosmetics sector. All cosmetic products in circulation must fully comply with the applicable Turkish laws and
regulations, and manufacturing companies must ensure they do not sell or distribute unsafe or non-compliant
products.
Please refer to https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/ for our client alerts regarding the legal
consequences of COVID-19 on other areas.

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik
Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK"), geçtiğimiz günlerde 2020 yılının Ocak ile Mart ayları arasını
kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.
TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi tarafından incelenen 274 kozmetik üründen 151 tanesinin teknik düzenlemeye
aykırı, 10 tanesinin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Sorumlu şirketlere toplam 551.106 TL'lik ceza kesildi.
Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?
2019 yılının dördüncü çeyrek sonuçları ile kıyaslandığında, denetlenen kozmetik ürün sayısı ve teknik
düzenlemeye aykırı ürün sayısında önemli bir düşüş dikkat çekiyor. Buna rağmen uygulanan toplam ceza
tutarlarının ise arttığı görülüyor. TİTCK, kozmetik ürünlerinin teknik mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla
sağlık sektöründeki sıkı denetimlerini sürdürüyor.
Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 2020 yılı birinci çeyrek denetim verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
TİTCK, kozmetik sektöründe pazar gözetim ve denetim faaliyetlerine düzenli olarak devam ediyor. Piyasada
bulunan tüm kozmetik ürünler, ilgili kanun ve yönetmeliklerle tamamen uyumlu olmalı, üretici şirketler ise
güvensiz ya da teknik düzenlemeye aykırı ürünler satmadığından veya dağıtmadığından emin olmalıdır.
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirusdesk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

16.4.2020
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COVID-19 Measures: TİTCK Publishes Application Guidelines for Import and Export
Approvals
Recent Development
On April 14, 2020, the Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority ("TİTCK") published the
Approval Application Guidelines for the Import and Export of Certain Medical Devices Due to the COVID-19
Outbreak. The TİTCK prepared the guidelines by gathering all of its announcements issued during the
COVID-19 outbreak in relation to approval procedures. The Guidelines are available online here (in
Turkish).
What's New?
As part of the measures to fight COVID-19, the import and export of certain products are subject to the
TİTCK's approval to ensure the accessibility to safe products; the procurement management of critical
products necessary for COVID-19 treatments; the smooth functioning of health services; and the protection
of public health.
In this regard, companies must obtain the TİTCK's approval for the export of personal protection equipment
such as protective masks; liquid-proof aprons and goggles; and products placed on the market pursuant to
the Regulation on Medical Devices such as medical and surgical masks, sterile medical gloves, intubation
tubes and intensive care monitors; and the import of certain medical diagnosis kits.
Approval applications will be made through the Electronic Application System (tr. EBS). Products that fall
under the medical devices regulations must be registered with the Product Tracking System (tr. ÜTS) for
approvals.
As customs declarations are issued separately for each country, approval applications should also be
made separately for each country. Applicants must then fill out and e-sign the application petition on the
TİTCK's website and upload the petition to the system.
If the TİTCK approves the application, the system will automatically assign a Single Window System (tr.
TPS) number and the number will be sent to the applicant's email address registered in the system. The
TPS number for import approvals will be valid for six months, whereas the TPS number for export
approvals will be valid for 15 days.

Conclusion
The TİTCK continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic in Turkey.
Any real or legal persons wishing to import or export the relevant personal protection equipment and
medical materials must apply to the TİTCK for import/export approval. Accordingly, all relevant persons and
companies must comply with the TİTCK's instructions for import approval applications and follow the
TİTCK's announcements in this regard.
Please refer to The Esin Attorney Partnership Coronavirus Helpdesk for our client alerts regarding
the legal consequences of COVID-19 on other areas.

COVID-19 Tedbirleri: TİTCK, Ön İzne Tabi Tıbbi Cihazlar için Başvuru Kılavuzu'nu
Yayımladı
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ("Kurum") 14 Nisan 2020 tarihli duyurusunda COVID-19 Salgını
Sebebiyle İhracatında ve İthalatında Ön İzne Bağlanan Tıbbi Cihazlar için Ön İzin Başvuru Kılavuzu'nu
yayımladı. Kurum, ön izin sürecine dair yayımladığı tüm duyuruları güncelleyerek tek bir kılavuzda
birleştirdi. Kılavuz'a buradan ulaşabilirsiniz
Ne Değişecek?
Bilindiği üzere COVID-19 ile mücadele sürecinde güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide
kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun
aksamaması ve kamu sağlığının korunması amaçlarıyla belirli ürünlerin ihracatı ve ithalatı Kurum'un ön
iznine bağlandı.
Bu kapsamda koruyucu maske, sızı geçirmez önlük ve gözlük gibi kişisel koruyucu donanım ürünleri ile
tıbbi ve cerrahi maskeler, tıbbi steril eldivenler, entübasyon tüpü ve yoğun bakım monitörü gibi Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği uyarınca piyasaya arz edilen ürünlerin ihracatı; tıbbi tanı kitlerinin ise ithalatı için Kurum'dan ön
izin alınması gerekecek.
İlgili ürünlerin ithalatı ve ihracatı için ön izin başvuruları Kurum'un Elektronik Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden
yapılacak. Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin ithalatı için ön izin
başvurusu verilecek ürünlerin Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması gerekecek. Gümrük
beyannameleri her ülke için ayrı oluşturulduğundan başvurular da her ülke için ayrı ayrı yapılacak.
Devamında, Kurum'un sitesinde belirtilen başvuru dilekçesinin doldurulup elektronik imza ile imzalanarak
sisteme eklenmesi gerekiyor.
Başvurunun onaylanması durumunda Ticaret Bakanlığı'ndan Tek Pencere Sistemi (TPS) numarası
alınarak başvuruyu yapan firmanın kayıt sırasında belirttiği kayıtlı elektronik posta adresine gönderilecek.
İthalat başvuruları için gönderilen TPS numarası 6 ay, ihracat başvuruları için gönderilen TPS numarası ise
15 gün süre ile geçerli olacak.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Ön izne tabi tutulan kişisel
koruyucu donanım ürünleri ve tıbbi malzemeleri ithal ve ihraç etmek isteyen şirketlerin ve kuruluşların,
Kurum'a başvuruda bulunması ve ihracat/ithalat ön izni alması gerekecek. Bu kapsamda tüm ilgililer,
Kurum'un ön izin başvuru süreçlerine ilişkin yönlendirmelerine uygun hareket etmeli, Kurum'un bu konudaki
duyuru ve açıklamalarını takip etmelidir.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize Esin Avukatlık
Ortaklığı Koronavirüs Masası adresinden ulaşabilirsiniz.

22.4.2020
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TİTCK Releases FAQ on COVID-19 Measures for Clinical Trials
Recent Development
On April 20, 2020, the Turkish Medicine and Medical Devices Authority ("TİTCK") published a Frequently
Asked Questions (FAQ) document regarding the COVID-19 measures for clinical trials. The document is
available online here (in Turkish).
What's New?
The TİTCK prepared the FAQ document in response to questions about clinical trials during the COVID-19
outbreak. According to the TİTCK, if an event occurs that affects the safety of volunteers, sponsors or
principal investigators would be able to enact emergency measures without the Ethics Committee's
approval or the TİTCK's authorization.
The TİTCK stated that the remote source document review/verification procedures, which are part of the
remote monitoring process, must be carried out in accordance with the Law on Protection of Personal Data
and applicable secondary regulation. Accordingly, the sponsor/investigator must obtain the volunteers'
informed consent and take the necessary organizational and technical measures to ensure the protection
of personal data.
Investigators can ship the investigational drugs to the locations determined by the volunteers, except those
that require healthcare personnel to administer the investigational products. In this regard, sponsors may
engage third party service providers (e.g. logistics firms) that operate in accordance with Good Distribution
Practices for the shipment of investigational products.
The investigators can conduct volunteer visits for clinical trials at locations determined by the volunteer and
the research team, such as a volunteer's house or another research center or health organization (e.g.
hospital).
Compassionate Use Programs (i.e. Early Access Programs) do not fall within the scope of explanations
under the FAQ document. The relevant persons must contact the relevant directorate of the TİTCK to
obtain information about these programs.

Conclusion
The TİTCK continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic in Turkey.
All sponsor companies must implement the TİTCK's measures, integrate them to their processes and
conduct risk assessments.
Please refer to The Esin Attorney Partnership Coronavirus Helpdesk for our client alerts regarding the
legal consequences of COVID-19 on other areas.

Klinik Araştırmalarda Uygulanacak COVID-19 Tedbirleri Hakkında Sıkça Sorulan
Sorular Dokümanı Yayımlandı
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), 20 Nisan 2020 tarihinde yaptığı duyuruda COVID-19
pandemisi nedeniyle klinik araştırmalarda alınacak tedbirler hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
dokümanını yayımladı. Dokümana buradan ulaşabilirsiniz.
Doküman Ne Diyor?
SSS Dokümanı, Kurum'un COVID-19 sürecinde klinik araştırmalar hakkında aldığı sorular doğrultusunda
hazırlandı. Kurum'un açıklamaları uyarınca gönüllülerin güvenliğini etkileyebilecek yeni bir durumun ortaya
çıkması halinde, destekleyiciler ve sorumlu araştırmacılar Kurum'dan veya etik kuruldan onay almaksızın
gönüllü alımı durdurma gibi acil güvenlik önlemleri alabilecek.
Kurum, COVID-19 sürecinde uzaktan izleme faaliyeti kapsamında uzaktan kaynak dokümantasyon
değerlendirme süreçlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuata uygun şekilde
yürütülmesi, bu hususta gönüllülerden olur alınması ve kişisel verilerin korunması açısından gerekli idari ve
teknik önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.
COVID-19 tedbirleri kapsamında sağlık personeli tarafından uygulanması gerekmeyen araştırma ürünleri,
doğrudan gönüllünün belirleyeceği lokasyona transfer edilebilecek. Bu hususta destekleyiciler, İyi Dağıtım
Uygulamalarına uygun çalışan üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıdan (lojistik firması) destek alabilecek.
Klinik araştırma kapsamındaki gönüllü vizitleri, gönüllünün evi veya diğer araştırma merkez ya da sağlık
kuruluşu gibi gönüllü ve araştırma ekibinin mutabık kaldığı bir lokasyonda gerçekleştirilebilecek.
İnsani amaçlı erken erişim programları kapsamında yapılacak işlemler, söz konusu SSS dokümanı
kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu hususta Kurum'un ilgili daire başkanlığı ile irtibata geçilmesi
gerekecek.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm destekleyici şirketler,
Kurum'un klinik araştırmalar için öngördüğü tedbirleri uygulamalı, risk değerlendirmeleri yapmalı ve bunları
süreçlerine dahil etmelidir.
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize Esin Avukatlık
Ortaklığı Koronavirüs Masası adresinden ulaşabilirsiniz.

29.4.2020
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TİTCK Updates Guidelines for Scientific Meetings and Educational Activities
Recent Development
On April 14, 2020, the Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority ("TİTCK") updated the
Guidelines for Scientific Meetings and Educational Activities According to the Regulation on the Sale,
Advertising and Promotion of Medical Devices ("Guidelines"). The TİTCK included provisions on web-based
meetings in the Guidelines. The Guidelines are available online here (in Turkish).
What's New?
The Guidelines regulate the principles and procedures regarding medical device sales centers' scientific and
educational activities according to the Regulation on the Sale, Advertising and Promotion of Medical Devices.
Accordingly, medical device sales centers must notify the TİTCK of any scientific and educational meetings they
wish to organize or sponsor before and after the meeting.
Medical device sales centers must complete their pre-meeting notifications electronically through the TİTCK's
Electronic Application System 15 days before the meeting. Notifications to the TİTCK must include the content
of the meeting, a list of the potential participants, cost items and any other information relating to the meeting.
Medical device sales centers are not required to notify the TİTCK for web-based meetings if they did not provide
any technical equipment (devices, equipment, software, etc.) and/or make any value transfers.
Medical device centers must also make post-meeting notifications to the TİTCK one month after the scientific
meeting or educational activity is held/carried out at the latest. Notifications to the TİTCK must include a list of
participants, cost items and any other information on the events (including information provided to the TİTCK
during the pre-meeting notification). Post-meeting notifications regarding web-based meetings will be made in
accordance with the rules applicable to educational activities.
Conclusion
The TİTCK continues to guide medical devices companies regarding their obligations under the healthcare
regulations. Accordingly, companies should carefully review the TİTCK's guidelines and make their pre-meeting
and post-meeting notifications to the TİTCK regarding scientific or educational meetings they wish to organize or
sponsor in line with the TİTCK's instructions.
Please refer to The Esin Attorney Partnership Coronavirus Helpdesk for our client alerts regarding the

legal consequences of COVID-19 on other areas.

TİTCK, Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Kılavuz'u Güncelledi
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ("Kurum") 27 Nisan 2020 tarihinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Kılavuz'u
("Kılavuz") güncelledi. Kılavuz'a web tabanlı toplantılara ilişkin hükümler eklendi. Kılavuz'a buradan
ulaşabilirsiniz
Ne Değişecek?
Kılavuz, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca tıbbi cihaz satış merkezlerinin bilimsel ve
eğitsel faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleniyor. Bu kapsamda tıbbi cihaz satış merkezleri tarafından
düzenlenecek/desteklenecek bilimsel ve eğitsel toplantılar için Kurum'a toplantı öncesi ve toplantı sonrası
bildirimleri yapılması gerekiyor.
Toplantı öncesi bildirim başvurularının "TİTCK Elektronik Başvuru Sistemi" üzerinden, toplantıdan en az 15 gün
içinde elektronik olarak tamamlanması gerekiyor. Elektronik başvuruda toplantının içeriği, muhtemel katılımcı
listesi, yapılacak masraf kalemleri ve etkinliğe ilişkin diğer bilgilerin sağlanması gerekiyor. Teknik donanım
desteğinin yapılmadığı (her türlü cihaz, aparat, yazılım vb.) ve/veya değer aktarımının yapılmadığı web tabanlı
toplantılar için Kurum'a bildirim yapılmayacaktır.
Satış merkezlerinin, destekledikleri bilimsel toplantılar ve eğitsel faaliyetler gerçekleştikten sonra, katılımcı
listesini, masraf kalemlerini ve yapılan etkinlikleri (toplantı öncesi bildirim başvurusunda belirtilen tüm detayları
içerecek şekilde) elektronik olarak en geç 1 ay içinde Kurum'a bildirmesi gerekmektedir. Web tabanlı
toplantıların geri bildirimleri için eğitsel faaliyetlerin toplantı sonrası bildirimi ile ilgili kurallar geçerli olacaktır.
Sonuç
Kurum, tıbbi cihaz şirketlerinin sağlık mevzuatından doğan yükümlülüklerine ilişkin rehberlik etmeye devam
ediyor. Bu alandaki şirketler, Kurum'un kılavuzlarını dikkatle incelemeli, düzenleyecekleri veya destek
verecekleri bilimsel veya eğitsel toplantılar için Kurum'un yönlendirmeli doğrultusunda toplantı bildirimlerini
yapmalıdırlar.
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize Esin Avukatlık
Ortaklığı Koronavirüs Masası adresinden ulaşabilirsiniz.

10.7.2020
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Recent Developments in the Healthcare Sector
Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority Becomes ICH Regulatory Member
The Turkish Medicine and Medical Devices Authority ("TİTCK") announced that it officially became a
regulatory member of the International Council for Harmonization of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use (ICH). Accordingly, pharmaceuticals licensed in Turkey, clinical trials and
pharmacovigilance activities carried out in Turkey meet the international standards. The TİTCK's
announcement is available online here (in Turkish).
What's New?
The ICH is an international organization established in 1990 by healthcare authorities in the US, the EU
and Japan. The ICH's mission is to achieve worldwide harmonization to ensure that safe, effective and high
quality medicines are developed through its guidelines. Accordingly, the ICH publishes, regulates and
guides healthcare regulations around the globe.
The TİTCK has been acting as an observer at the ICH since November 2017. In 2020, the TİTCK officially
became a regulatory member of the ICH along with healthcare authorities in the US (FDA), the EU (EMA),
Japan (PMDA), Switzerland (Swissmedic), Canada (Health Canada, Singapore (HSA), South Korea
(MFDS), China (MNPA), Taiwan (TFDA), and Brazil (Anvisa) by meeting all membership criteria. As a
regulatory member, the TİTCK will not only comply with the ICH's technical guidelines, but will also
contribute to the preparation of such guidelines.
The TİTCK stated that their full membership will increase the TİTCK's reputation in the industry, and will
positively affect the international trade.

Turkey Issues New Announcement on Product Promotion Representatives' Activities During "New
Normal"
The Turkish Medicine and Medical Devices Authority ("TİTCK") announced that it re-evaluated the
limitations on product promotion representatives' activities within the scope of measures in response to the
COVID-19 pandemic. Accordingly, product promotion representatives will be able to pay visits to health
organizations under certain conditions. The TİTCK's relevant letter is available online here (in Turkish).
What's New?
According to Article 5 of the Regulation on the Promotional Activities of Pharmaceuticals, product
promotion representatives carry out promotional activities for pharmaceuticals through visits to doctors,
dentists and pharmacists. As part of the measures to combat the COVID-19 pandemic, the TİTCK
previously announced the suspension of these visits until further announcement, and stated that promotion
activities can still be carried out electronically (such as email and video conference).
According to the TİTCK's recent announcement, product promotion representatives are now able to visit
the doctors, dentists and pharmacists at the following health organizations, on the condition that they
complete the relevant trainings regarding infection control, reduction of infection risk, etc.:



First stage health organizations providing outpatient treatment and diagnosis health services as of
June 8, 2020
Hospitals, except for those where COVID-19 patients are treated as of June 15, 2020

During the visits, product promotion representatives must use masks, comply with social distancing and
hygiene rules, complete the visit as soon as possible, and record all relevant information about every
doctor, dentist and pharmacist they visit.

Supply of Limited Distribution Pharmaceuticals Used with Pharmaceutical Safety Inspection Form
The TİTCK updated the relevant procedures and actions steps for the supply of pharmaceuticals ("Limited
Distribution Pharmaceuticals Used with Pharmaceutical Safety Inspection Form") tracked by the TİTCK
due to COVID-19 risks. The TİTCK published guidelines for patients and pharmacies regarding these
pharmaceuticals and their supply. The guidelines are available online here (in Turkish).
The TİTCK Updated the Principles for Standard Working Methods of Clinical Trials and
Bioavailability/Bioequivalence Studies Ethics Committees
The TİTCK announced that it updated the Principles for Standard Working Methods of Clinical Trials and
Bioavailability/Bioequivalence Studies Ethics Committees ("Guidelines"). The Guidelines contain detailed
explanations on various subjects, including the process for the establishment of an ethics committee,
conditions for the appointment of ethics committee members, and the working principles and procedures of
the ethics committee. The Guidelines are available online here (in Turkish).
Communication with the Pharmaceutical Licensing Department
On July 1, 2020, the TİTCK announced the principles and procedures for communications/meetings with
the Pharmaceutical Licensing Department.
In principle, communications/meetings with the Pharmaceutical Licensing Department occur by making an
appointment through the Electronic Document Management System. The TİTCK stated that the
communications/meetings will be carried out as below:








Meetings with the Preliminary Assessment Unit, BA/BE Unit, Licensed Pharmaceuticals Unit,
Licensed Pharmaceuticals Technological Assessment Unit and Priority Assessment Unit regarding
these units' areas of responsibility will be held with a certain number of companies on certain days
of the week. The meetings will take 15 minutes for each company.
Companies wishing to make an appointment for meeting must fill out the form on the TİTCK's
official website and send the form to ruhsatrandevu@titck.gov.tr. The meeting requests will be
evaluated by the Pharmaceutical Licensing Department, and the meeting dates will be notified to
the relevant companies via email.
As the license applications can be tracked through the Electronic Process Management system, the
TİTCK will not accept meeting requests regarding the status of the application.
Due to the COVID-19 pandemic, meetings will be held online until further notice.

Companies may apply to the TİTCK for appointments as of July 6, 2020. The TİTCK's relevant
announcement is available online here (Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues taking active steps to guide companies in the healthcare sector. All relevant
companies must comply with their obligations under the applicable legislation, and carefully review and
follow the TİTCK's announcements and recent developments.
Please stay up to date with further developments through the Esin Attorney Partnership Coronavirus
Helpdesk.

Sağlık Sektöründe Güncel Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Uluslararası Uyum Konseyine Tam Üye Olarak Kabul Edildi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), Uluslararası Uyum Konseyine (The International Council for
Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH) tam üye olarak kabul
edildiğini duyurdu. Bu kapsamda, Türkiye'de ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik
çalışmaların, yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu.
Kurum'un duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
Ne Değişecek?
Uluslararası Uyum Konseyi, 1990 yılında ABD, Avrupa Birliği ve Japonya gibi çeşitli ilaç otoriteleri
tarafından kurulan, yayınladığı kılavuzlar ile ilaçların etkili, güvenli ve yüksek kalitede olduğunu garanti
etmek için dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinen bir kuruluştur. Konsey, tüm
dünyada ilaç düzenlemeleri yayımlamakta, düzenlemekte ve bu düzenlemeleri yönlendirmektedir.
Konsey'e 2017 Kasım ayından beri gözlemci statüsüyle katılan Kurum, üyelik kriterlerinin tamamını yerine
getirerek ABD (FDA), Avrupa Birliği (EMA), Japonya (PMDA), İsviçre (Swissmedic), Kanada (Health
Canada), Singapur (HSA), Güney Kore (MFDS), Çin (MNPA), Tayvan (TFDA), Brezilya (Anvisa) gibi ilaç
otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı. Bu kapsamda Kurum, Uluslararası Uyum Konseyinin teknik
kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, söz konusu kılavuzların oluşturulmasına da katkı sağlayacak.
Kurum, tam üyeliğin, Türk ilaç sektörüne uluslararası alanda itibar ve saygınlık katmanın yanı sıra
uluslararası ticarete de olumlu şekilde yansıyacağını belirtti.
COVID-19 Salgınına Yönelik Tedbirler Kapsamında Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Faaliyetlerine
Getirilen Sınırlamalara ilişkin Yeni Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler
çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerine yönelik alınan önlemleri yeniden değerlendirdi. Bu kapsamda ürün
tanıtım temsilcileri, belirli şartlar dahilinde sağlık kuruluşlarına tanıtım ziyaretleri gerçekleştirebilecek.
Kurum'un konuya ilişkin yazısına buradan ulaşabilirsiniz.
Ne Değişecek?
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesi uyarınca, sağlık meslek
mensuplarına yapılacak tanıtımlar, hekim, diş hekimi ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri tarafından
ziyaret yapılarak gerçekleştirilmektedir. Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili olarak bu
ziyaretlerin ikinci bir bilgilendirmeye kadar durdurulacağını, bu kapsamda tanıtım faaliyetlerinin elektronik
ortamda (e-posta, video konferans) yapılabileceğini duyurmuştu.
Kurum'un son duyurusuna göre, ürün tanıtım temsilcilerine enfeksiyon kontrolü, bulaşı azaltma vb. konular
ile ilgili verilecek eğitimlerin tamamlanması koşuluyla;



8 Haziran 2020 tarihi itibariyle birinci basamak ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık
kuruluşlarında ve
15 Haziran 2020 tarihi itibariyle COVID-19 tanılı hastaların tedavi gördüğü hastaneler hariç diğer
hastanelerde görev yapan hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri
tarafından ziyaret gerçekleştirilebiliyor.

Ürün tanıtım temsilcilerinin ziyaretler sırasında, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet
etmeleri, ziyareti mümkün olan en kısa sürede tamamlamaları ve ziyaret edilen hekim, diş hekime ve
eczacıya ait bilgileri kayıt altına almaları gerekmektedir.
İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini
COVID-19 sebebiyle Kurum tarafından riskleri nedeniyle takip edilen ilaçların temini (İlaç Güvenlik
İzlem Formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için
yaşanan karışıklıkları önlemek amacıyla uygulanacak işlem basamaklarında güncellemeler yapıldı.
Kurum, söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar hastalara ve
eczanelere yol gösterici bir kılavuz yayımladı. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma
Yöntemi Esasları Güncellendi
Kurum, Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma
Yöntemi Esaslarını güncellediğini duyurdu. Kılavuz, etik kurul oluşturmada izlenecek yöntem, etik kurul
üyelerinin görevlendirilme koşulları, etik kurullarının çalışma usul ve esasları ile etik kurullarının görev ve
yetkileri gibi pek çok husus hakkında detaylı açıklamalar içeriyor.
Kılavuz'a buradan ulaşabilirsiniz.
İlaç Ruhsatlandırma Dairesi İle İletişim
Kurum 1 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı duyuruda, İlaç Ruhsatlandırma Dairesi ile yapılacak görüşmelerin
usul ve esaslarını belirledi.
Kural olarak İlaç Ruhsatlandırma Dairesi ile iletişimler Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden randevu
alınarak gerçekleştirilmektedir. Kurum, bu görüşmelerin aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:


Ön Değerlendirme Birimi, Klinik Değerlendirme Birimi, Farmakolojik Değerlendirme Birimi, BY/BE
Birimi, Ruhsatlı İlaçlar Birimi, Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimi ve Öncelik
Değerlendirme Birimi ile bu birimlerin görev alanlarındaki konularla ilgili olarak, ilgili birim

sorumluları ile her hafta belirlenen günlerde her biri 15 dakika süreyle belirli sayıda firmayla
görüşmeler gerçekleştirilecektir.





Görüşme için randevu almak isteyen firmaların Kurum'un sitesinde yayımlanan formu doldurarak
ruhsatrandevu@titck.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Görüşme talepleri İlaç
Ruhsatlandırma Dairesi tarafından değerlendirilecek ve belirlenen randevu tarihleri e-posta yoluyla
ilgili firmalara bildirilecektir.
Başvuru takipleri ESY üzerinden takip edilebildiğinden, başvuru takibine ilişkin sorular için randevu
verilmeyecektir.
COVID-19 pandemisi nedeniyle görüşmeler ikinci bir bildirime kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır.

İlgili firmalar, randevu başvurularını 6 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Kurum'un ilgili
duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
Kurum, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere rehberlik etmeye devam ediyor. Tüm ilgili şirketler,
ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeli, Kurum'un ilgili duyurularını incelemeli ve güncel
gelişmeleri takip etmelidir
COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs
Masası'ndan ulaşabilirsiniz.

7.8.2020
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Cosmetics Safety: Turkey Continues Cracking Down on Unsafe and Non-Compliant
Cosmetic Products
Recent Developments
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“TİTCK”) recently announced the results of its cosmetics
sector market surveillance and inspection conducted between April and June 2020. Of the 520 cosmetic
products inspected by the TİTCK's Cosmetics Supervision Department, 431 were non-compliant and 11 were
unsafe. A total fine of TRY 507,599 (approximately USD 69,000) was levied against the responsible companies
What Do the Results Say?
The cosmetic products safety results reveal that there is a significant increase in the number of inspected
products and non-compliant products. On the other hand, however, the total amount of administrative fines has
slightly decreased compared to the Q1 results of 2020. The TİTCK continues to strictly inspect the healthcare
sector to increase the compliance of cosmetic products with the technical legislation.
Cosmetics Inspection Department's Q2 results of 2020 is available here (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to demonstrate its commitment to periodical market surveillance and inspection in the
cosmetics sector. All cosmetic products in circulation must fully comply with the applicable Turkish laws and
regulations, and manufacturing companies must ensure they do not sell or distribute unsafe or non-compliant
products.
Please refer to https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/ for our client alerts regarding the legal
consequences of COVID-19 on other areas.

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik
Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK"), geçtiğimiz günlerde 2020 yılının Nisan ile Haziran ayları arasını

kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.
TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi tarafından incelenen 520 kozmetik üründen 431 tanesinin teknik düzenlemeye
aykırı, 11 tanesinin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Sorumlu şirketlere toplam 507.599 TL'lik ceza kesildi.
Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?
2020 yılının birinci çeyrek sonuçları ile kıyaslandığında, denetlenen kozmetik ürün sayısı ve teknik düzenlemeye
aykırı ürün sayısında önemli bir artış dikkat çekiyor. Buna rağmen uygulanan toplam ceza tutarlarında ise hafif
düşüş görülüyor. TİTCK, kozmetik ürünlerinin teknik mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla sağlık
sektöründeki sıkı denetimlerini sürdürüyor.
Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 2020 yılı ikinci çeyrek denetim verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
TİTCK, kozmetik sektöründe pazar gözetim ve denetim faaliyetlerine düzenli olarak devam ediyor. Piyasada
bulunan tüm kozmetik ürünler, ilgili kanun ve yönetmeliklerle tamamen uyumlu olmalı, üretici şirketler ise
güvensiz ya da teknik düzenlemeye aykırı ürünler satmadığından veya dağıtmadığından emin olmalıdır.
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirusdesk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

10.8.2020
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TİTCK Updates FAQ and COVID-19 Measures Documents for Clinical Trials
Recent Development
On July 25, 2020, the Turkish Medicine and Medical Devices Authority ("TİTCK") updated its Frequently
Asked Questions (FAQ) document and COVID-19 measures document regarding clinical trials. The
TİTCK's relevant announcements and updated documents are available online here (in Turkish).
What's New?
The TİTCK updated the application procedures for clinical trial meetings held online during the pandemic:


The 30-day period for meeting applications filed with the TİTCK will now be five business days. In
other words, applicants must file their meeting applications to the TİTCK within five business days
before the meeting date.



The applicants will be able to file meeting applications with the TİTCK for clinical trials that are not
officially approved by the Ethics Committee or the TİTCK. However, for these applications, the
applicants must submit a copy of the cover letter relating to the initial application to the Ethics
Committee.

In addition, the TİTCK noted that it will apply expedited assessment procedures for clinical trial applications
relating to COVID-19.
As per the updates to the FAQ documents, the TİTCK provided additional explanations for on-premise
monitoring activities, applications through the clinical trial module and COVID-19 PCR tests performed
during the clinical trials.
Conclusion
The TİTCK continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic in Turkey.
All sponsor companies must implement the TİTCK's measures, integrate them to their processes and
conduct risk assessments.
Please refer to The Esin Attorney Partnership Coronavirus Helpdesk for our client alerts regarding the
legal consequences of COVID-19 on other areas.

Klinik Araştırmalara İlişkin COVID-19 Tedbirleri Dokümanı ve Sıkça Sorulan Sorular
Dokümanı Güncellendi
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), 25 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı duyuruda COVID-19
pandemisi nedeniyle klinik araştırmalarda alınacak tedbirler hakkında Sıkça Sorulan Sorular ("SSS")
dokümanını ve COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler dokümanını
("Tedbirler Dokümanı") güncellediğini duyurdu. Kurum'un duyurusuna ve güncel dokümanlara buradan
ulaşabilirsiniz.
Ne Değişecek?
Kurum, Tedbirler Dokümanı'nda yaptığı değişiklikler kapsamında, pandemi süresince online
gerçekleştirilecek toplantılara ilişkin başvuru prosedürlerini güncelledi. Bu kapsamda:


Kurum'a yapılacak toplantı başvuruları için öngörülen 30 günlük süre 5 iş günü olarak
uygulanacaktır. Bir başka deyişle, Kurum'a yapılacak toplantı başvurularının toplantı tarihinden en
az beş iş günü öncesinde yapılması gerekmektedir.



Etik Kurul onayı veya Kurum izni olmayan araştırmalar için de araştırmacı toplantısı başvurusu
yapılabilecektir. Ancak bu araştırmalara ait toplantı başvurularında etik kurula yapılan ilk başvuruya
ait üst yazı örneğinin sunulması gerekmektedir.

Ek olarak Kurum, kendisine yapılan COVID-19 araştırmalarına ait başvurular için hızlandırılmış
değerlendirme prosedürü uygulanacağını belirtti.
Kurum, SSS dokümanında yaptığı güncellemeler doğrultusunda yerinde izleme faaliyetleri, klinik araştırma
modülü üzerinden yapılan başvurular ve klinik araştırmalar dahilinde yapılacak COVID-19 PCR testleri
hakkında ilave açıklamalarda bulundu.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm destekleyici şirketler,
Kurum'un klinik araştırmalar için öngördüğü tedbirleri uygulamalı, risk değerlendirmeleri yapmalı ve bunları
süreçlerine dahil etmelidir.
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize Esin Avukatlık
Ortaklığı Koronavirüs Masası adresinden ulaşabilirsiniz.

16.10.2020
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Cosmetics Safety: Turkey Continues Cracking Down on Unsafe and Non-Compliant
Cosmetic Products
Recent Developments
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“TİTCK”) recently announced the results of its cosmetics
sector market surveillance and inspection conducted between July and September 2020. Of the 197 cosmetic
products inspected by the TİTCK's Cosmetics Supervision Department, 158 were non-compliant and 2 were
unsafe. A total fine of TRY 454,432 (approximately USD 57,500) was levied against the responsible companies
What Do the Results Say?
The cosmetic products safety results reveal that there is a significant decrease in the number of inspected
products and non-compliant products. On the other hand, however, the total amount of administrative fines has
only slightly decreased compared to the Q2 results of 2020. The TİTCK continues to strictly inspect the
healthcare sector to increase the compliance of cosmetic products with the technical legislation.
Cosmetics Inspection Department's Q3 results of 2020 is available here (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to demonstrate its commitment to periodical market surveillance and inspection in the
cosmetics sector. All cosmetic products in circulation must fully comply with the applicable Turkish laws and
regulations, and manufacturing companies must ensure they do not sell or distribute unsafe or non-compliant
products.
Please refer to https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/ for our client alerts regarding the legal
consequences of COVID-19 on other areas.

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik
Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK"), geçtiğimiz günlerde 2020 yılının Temmuz ile Eylül ayları arasını
kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili üçüncü çeyrek sonuçlarını
açıkladı. TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi tarafından incelenen 197 kozmetik üründen 158 tanesinin teknik
düzenlemeye aykırı, 2 tanesinin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Sorumlu şirketlere toplam 454.432 TL'lik ceza
kesildi.
Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?
2020 yılının ikinci çeyrek sonuçları ile kıyaslandığında, denetlenen kozmetik ürün sayısı ve teknik düzenlemeye
aykırı ürün sayısında önemli bir düşüş dikkat çekiyor. Buna rağmen uygulanan toplam ceza tutarlarında ise hafif
bir düşüş görülüyor. TİTCK, kozmetik ürünlerinin teknik mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla sağlık
sektöründeki sıkı denetimlerini sürdürüyor.
Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 2020 yılı üçüncü çeyrek denetim verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
TİTCK, kozmetik sektöründe pazar gözetim ve denetim faaliyetlerine düzenli olarak devam ediyor. Piyasada
bulunan tüm kozmetik ürünler, ilgili kanun ve yönetmeliklerle tamamen uyumlu olmalı, üretici şirketler ise
güvensiz ya da teknik düzenlemeye aykırı ürünler satmadığından veya dağıtmadığından emin olmalıdır.
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirusdesk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

6.11.2020
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TİTCK Publishes Information Guideline for Cosmetic Product Manufacturers,
Consumers, Service Providers and Professionals Using Professional Products
Recent Developments
On October 30, 2020, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“TİTCK”) published the
Information Guideline for Cosmetic Product Manufacturers, Consumers, Service Providers, and
Professionals Using Professional Products (“Guideline”). The guideline aims to harmonize, consolidate
and simplify repetitive guidelines published on different dates.
What's new?
The TİTCK evaluated their previously published guidelines and created a single unified guideline. The
Guideline provides recommendations and procedures for different types of cosmetic products, natural and
organic cosmetic product claims, cosmetic product packaging, and the maintaining quality and safety of
cosmetic products. The Guideline provides guidance to prevent possible hazards that may arise from the
misuse of cosmetic products and to safely release cosmetic products into the market.
The Guideline entered into force on October 28, 2020, effectively repealing the following guidelines listed
as of the same date.














Guideline for Natural and Organic Cosmetic Ingredient and Product Claims Version 2.0
Guideline for Cosmetic Products Included in Service Delivery Version 2.0
Guideline for Preservatives Allowed to be Used in Cosmetic Products
Guideline for Promotional Activities for Cosmetic Products Version 1.0
Guideline for Cosmetic Products Consumers Version 1.0
Guideline for Cosmetic Products' UZEM Notification Version 1.0
Guideline for Cosmetic Products for Professional Use Version 1.0
Guideline for Considerations in Labeling Cosmetic Products
Guideline for Considerations for the Storage, Transport, Sales and Service Environments and
Application Places of Cosmetic Products
Guideline for Listing Product Ingredients in Cosmetic Products
Guideline for Cosmetic Product Users and Salespersons Version 2.0
Guideline for Cosmetotextile Products Version 3.0
Guideline for Cosmetic Products and Their Composition






Guideline for Maintaining the Quality of Cosmetic Products After Manufacturing Version 1.0
Guideline for the Stability of Cosmetic Products and the Duration of Use After Opening Version 1.0
Guideline for Types of Certification to Prove Claims in Cosmetic Products
Guideline for Quality Requirements of Ingredients in Cosmetic Products

The Guideline is available here (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK aims to provide a thorough guideline for cosmetic products manufacturers, consumers, service
providers, and professionals using professional products. Accordingly, all relevant persons should review
the updated guideline and follow the TİTCK’s announcements in this regard.

TİTCK Kozmetik Ürün Üreticisi, Tüketicisi, Hizmet Sunulan Müessese ve
Profesyonel Ürünleri Uygulayan Profesyonel Kişiler için Bilgilendirme Kılavuzu
Yayınladı
Yeni Gelişme
30 Ekim 2020 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”), Kozmetik Ürün Üreticisi, Tüketicisi,
Hizmet Sunulan Müessese ve Profesyonel Ürünleri Uygulayan Profesyoneller için Bilgilendirme Kılavuzu
(“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz, farklı tarihlerde yayınlanmış kılavuzlar ile yapılan tekrarları sadeleştirmeyi ve
tüm bu kılavuzları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Ne Değişecek?
TİTCK, daha önce yayınlanmış olan aşağıdaki kılavuzları değerlendirerek tek bir kılavuz oluşturdu. Yeni
kılavuz, farklı kozmetik ürünlere, doğal ve organik kozmetik ürün iddialarına, kozmetik ürünlerin
ambalajlanmasına, kalite ve güvenliği sürdürülmesine ilişkin hususlar hakkında bilgiler içermektedir. Bu
kılavuz, ithal ve imal edilen ürün sahiplerini, hizmet sağlayıcılarını ve profesyoneller de dâhil olmak üzere
tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kılavuz, kozmetik ürünlerin yanlış kullanımından
doğabilecek olası tehlikeleri önlemek ve kozmetik ürünleri güvenle piyasa sürebilmek için rehberlik
sağlamaktadır.
Kılavuz 28 Ekim 2020'de yürürlüğe girmiş olup, aşağıda sıralanan kılavuzlar bu tarihten itibaren yürürlükten
kaldırılmıştır.















Doğal ve Organik Kozmetik Bileşen ve Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0
Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0
Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyuculara İlişkin Kılavuz
Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0
Kozmetik Ürünler Tüketici Bilgilendirme Kılavuz Sürüm 1.0
Kozmetik Ürünler UZEM Bildirim Kılavuzu Sürüm 1.0
Profesyonel Kullanım Amaçlı Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0
Kozmetik Ürünlerin Etiketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz
Kozmetik Ürünlerin Depolanmasında, Nakliyesinde, Satışa ve Hizmete Sunulduğu Kılavuz
Kozmetik Ürünlerde Ürün Bileşenlerinin Listelenmesine İlişkin Kılavuz
Kozmetik Ürün Kullananlar ve Satışını Yapanlar için Bilgilendirme Kılavuzu Sürüm 2.0
Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0
Kozmetik Ürünler ve Bileşimleri Hakkında Kılavuz
Kozmetik Ürünlerin İmalattan Sonra Kalitesinin Sürdürülmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0




Kozmetik Ürünlerin Stabilitesine Ve Açıldıktan Sonra Kullanım Süresine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0
Kozmetik Ürünlerde İddiaları Kanıtlamak Üzere Yapılan Belgelendirme Çeşitlerine İlişkin Kılavuz

Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
TİTCK, kozmetik ürün üreticileri, tüketicileri, hizmet sağlayıcıları ve profesyonel ürün profesyoneller için
kapsamlı bir kılavuz sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda tüm ilgililer, güncellenmiş kılavuzu gözden
geçirmeli ve TİTCK'nın ilgili duyurularını takip etmelidir.

23.11.2020

Istanbul

Healthcare / Sağlık Hukuku

Click the button to listen to our legal alert now!

TİTCK: Product Promotion Representatives Can Leave Promotional Materials During
Visits
Recent Development
The Turkish Medicine and Medical Devices Authority ("TİTCK") announced that it re-evaluated the limitations on
product promotion representatives leaving promotional materials during their visits to healthcare organizations
within the scope of measures in response to the COVID-19 pandemic. Accordingly, product promotion
representatives will be able to leave promotional materials for doctors, dentists, and pharmacists who request it
during visits. TİTCK's relevant announcement is available online here (in Turkish).
What's New?
As part of the measures to combat the COVID-19 pandemic, TİTCK previously announced the suspension of
product promotion representatives' promotional activities of visits to doctors, dentist, and pharmacists in all
health organizations and institutions and stated that promotion activities can still be carried out electronically
(such as via email and video conference).
Later, on June 5, 2020, TİTCK announced that product promotion representatives couldcan continue their
promotional activities under certain circumstances. The relevant announcement also contains the condition that
promotional materials and printed promotional material shall not be left for doctors, dentists, and pharmacists
during visits.
TİTCK re-evaluated this limitation on promotional materials in line with the requests from license/permit holders
and sector representatives. Accordingly, it was announced that product promotion representatives can leave
promotional materials for doctors, dentists, and pharmacists who request it, provided that they comply with
hygiene standards.
Conclusion
TİTCK continues to take active steps to reduce the impact of the COVID-19 pandemic in Turkey. All product

promotion representatives must comply with the relevant guidance provided by TİTCK in visits to health
organizations and follow TİTCK's announcement in this regard.

Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

TİTCK: Ürün Tanıtım Temsilcileri Ziyaret Sırasında Tanıtım Malzemeleri
Bırakabilecek
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler
çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerinin sağlık kuruluşlarına yapacağı ziyaretlerde tanıtım malzemeleri
bırakmasına ilişkin getirilen sınırlamayı yeniden değerlendirdi. Bu kapsamda ürün tanıtım temsilcileri yapacakları
ziyaretlerde talep eden hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara tanıtım malzemeleri bırakabilecek. Kurum'un
konuya ilişkin yazısına buradan ulaşabilirsiniz.
Ne Değişecek?
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde daha önce yaptığı duyuruda ürün
tanıtım temsilcilerinin eczaneler dahil olmak üzere tüm sağlık kurum/kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine
ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetlerin durdurulmasına
karar vermiş ve ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta ve video konferans
gibi) yapılabileceğini duyurmuştu.
Kurum, 05.06.2020 tarihinde yayınladığı duyurusunda ise ile ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine
Kurum tarafından belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde devam edilebileceğini bildirmiştir. Kurum'un ilgili
duyurusunda ayrıca ziyaretlerde tanıtım malzemeleri ve basılı tanıtım materyallerinin bırakılmaması koşulu yer
almaktadır.
Kurum, ruhsat/izin sahipleri ve sektör temsilcileri tarafından gelen talepler doğrultusunda söz konusu sınırlamayı
yeniden değerlendirdi. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede, ürün tanıtım temsilcilerinin yapacağı ziyaretlerde
hijyen kurallarına uymak kaydıyla talep eden hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara tanıtım malzemeleri
bırakılabileceği duyurulmuştur.
Sonuç
Kurum, COVID-19 salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ürün tanıtım
temsilcileri, sağlık kuruluşlarına yapacakları ziyaretlerinde Kurum'un ilgili yönlendirmelerine uygun hareket etmeli
ve Kurum'un bu konudaki duyuru ve açıklamalarını takip etmelidir.
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Recent Developments in the Healthcare Sector
The Turkish Medicine and Medical Devices Authority (“TİTCK”) updated Guidelines for Clinical Trial Applications
on December 4, 2020. TİTCK also published a new Circular on Registration of Technical Technical Service
Providers and Relevant Technical Personnel, and a new announcement on Medical Devices Sold in Pharmacies
on December 11, 2020. Please click on the relevant link below for our specific note regarding recent
developments:
TİTCK Updates Guidelines for Clinical Trial Applications
TİTCK Publishes New Circular on Registration of Technical Service Providers and Relevant Technical
Personnel
TİTCK's Announcement on Medical Devices Sold in Pharmacies

TİTCK Updates Guidelines for Clinical Trial Applications
New Developments
The Turkish Medicine and Medical Devices Authority (“TİTCK”) updated the Guidelines for Clinical Trial
Applications to the Clinical Trials Department and the Guidelines for Clinical Trial Applications to the Ethics
Committee (“Guidelines”). The updated Guidelines entered into force on December 4, 2020.
What’s New?
On December 1, 2019, the TİTCK updated the guidelines for clinical trial applications in order to ensure that the
clinical trial applications to the Clinical Trials Department and Clinical Trials Ethics Committee are duly made in
accordance with the Clinical Trails Module. In line with the feedback received, the TİTCK re-evaluated and
updated the Guidelines.
The main changes to the Guidelines for Clinical Trial Applications to the Clinical Trials Department are:


The Ethics Committee's decisions can be presented physically or utilizing electronic signatures.




If the competent authority of the relevant country publicly publishes the reference numbers used for
information relating to a Good Manufacturing Practices Certificate, these reference numbers can be
presented to the TİTCK.
If the clinical research cannot be initiated despite the permission of the TİTCK, applicants will follow the
steps set out in the Guidelines.

The main changes to the Guidelines for Clinical Trial Applications to the Ethics Committee are:




If the competent authority of the relevant country publicly publishes the reference numbers used for
information relating to a Good Manufacturing Practices Certificate, these reference numbers can be
presented to the TİTCK.
If the clinical research cannot be initiated despite the permission of the TİCK, applicants will follow the
steps set out in the Guidelines.
SUSAR (suspected unexpected serious adverse reaction) ranking lists that are within the scope of
security notifications can be reported within 60 days after the data lock point.

The information notes on the Clinical Research Module were also updated. The updated guidelines and
information notes are available online here (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to provide guidance for companies involved in clinical trials. Accordingly, companies
should carefully review the TİTCK’s guidelines, follow the TİTCK’s announcements and execute their clinical trial
applications by following the TİTCK’s instructions.

TİTCK Publishes New Circular on Registration of Technical Service Providers
and Relevant Technical Personnel
New Developments
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“TİTCK“) published a new Circular on the Registration of
Technical Service Providers and Relevant Technical Personnel (“Circular") on December 9, 2020. The Circular
establishes the main principles and procedures for the registration of technical service providers and relevant
technical personnel with the Product Tracking System (tr. "ÜTS").
What’s New?
Last year, the TİTCK published the Circular No. 2019/1, requiring technical service providers and the relevant
technical personnel of medical devices subject to the after-sales maintenance and repair process to register with
the ÜTS. Registration with the ÜTS started as of December 9, 2020.
Pursuant to the new Circular, health service providers will require technical service providers and relevant
technical personnel of medical devices to be registered with the ÜTS for service purchases within the scope of
the Circular. In addition, technical service providers must have a Service Place Qualification Certificate relevant
to their service and valid in the specified standards of the Turkish Standards Institute. Health service providers
will also require the Service Place Qualification Certificate for service purchases within the scope of the Circular.
The Circular is available here (in Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to provide guidance for medical device companies. Companies should carefully review the
TİTCK's Circular, follow the TİTCK’s announcements and complete their required registrations through the ÜTS
regarding technical service providers and technical personnel.

TİTCK's Announcement on Medical Devices Sold in Pharmacies

Recent Development
On December 11, 2020, the Turkish Medicine and Medical Devices Agency (“TİTCK“) announced the list of
medical devices that can be sold in pharmacies in accordance with the Regulation on the Sale, Advertising and
Promotion of Medical Devices ("Regulation").
What's New?
The Regulation establishes the main principles and procedures regarding the sales, advertising, and
promotional activities of medical devices offered to the market. Pursuant to changes made in the Regulation,
medical devices other than those exempted can be sold in pharmacies without any authorization or permission.
Medical devices that can be sold in pharmacies are listed below, with the exception of devices (i) that are sold,
adapted, or applied in hearing aid centers, orthosis centers, optician institutions, or dental prosthesis
laboratories; and (ii) that are used exclusively by healthcare professionals or applied in medical device sales
centers:





Medical devices in pharmaceutical form
Medical devices used for the application of pharmaceuticals
Medical devices listed in Annex-3 of the Regulation
Devices intended for individual use

The TİTCK’s relevant announcement is available online here (Turkish).
Conclusion
The TİTCK continues to guide medical device companies regarding their obligations under healthcare
regulations. Accordingly, companies should follow the TİTCK's announcements and carry out sale activities per
the procedures and principles set out in the Regulation.

Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

Sağlık Sektöründe Güncel Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK"), Klinik Araştırmalara ilişkin Kılavuz'ları güncelledi. TİTCK ayrıca
Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin yeni Genelge ve 11 Aralık
2020 tarihinde Eczanelerde Satılan Tıbbi Cihazlarla ilişkin yeni duyuru yayınladı. Güncel gelişmeler özelindeki
notlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
TİTCK Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuzları Güncelledi
TİTCK Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Genelge
Yayınlandı
TİTCK'dan Eczanelerde Satılabilecek Tıbbi Cihazlara İlişkin Yeni Duyuru

TİTCK Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuzları Güncelledi
Yeni Gelişme
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum“) Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma
Başvurularına İlişkin Kılavuz’u ve Etik Kurullara Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz’u

güncelledi. Güncel Kılavuzlar 4 Aralık 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.
Ne Değişecek?
Klinik araştırmalar ile gözlemsel ilaç çalışmalarına ilişkin Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı ve klinik
araştırmalar etik kurulu nezdindeki başvuruların Klinik Araştırmalar Modülüne uygun şekilde yapılması adına
klinik araştırma başvuru kılavuzları 1 Aralık 2019 tarihinde güncellenmişti. Kurum, alınan geri bildirimler ve
yapılan değerlendirmeler doğrultusunda ilgili kılavuzları yeniden değerlendirdi ve güncelledi.
Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz’da yapılan
değişikler kapsamında;




Etik kurul kararı fiziksel olarak veya elektronik imzalı olarak sunulabilecek.
İyi İmalat Uygulamaları Sertifika Belgesi ilgili ülkenin yetkili otoritesinin kamuya açık olarak bu bilgileri
yayımlaması halinde bilgi erişim için kullanılan referans numaraları Kurum'a sunulabilecek.
Kurum tarafından izin verilmesine rağmen araştırmanın başlatılamaması halinde Kılavuz'da yer alan
adımlar takip edilecek.

Etik Kurullara Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz'da yapılan değişiklikler kapsamında;




İyi İmalat Uygulamaları Sertifika Belgesi ilgili ülkenin yetkili otoritesinin kamuya açık olarak bu bilgileri
yayımlaması halinde bilgi erişim için kullanılan referans numaraları Kurum'a sunulabilecek.
Kurum tarafından izin verilmesine rağmen araştırmanın başlatılamaması halinde Kılavuz'da yer alan
adımlar takip edilecek.
Güvenlik bildirimleri kapsamında yer alan SUSAR sıralama listeleri veri kilitlemesinden sonra 60 gün
içerisinde raporlanabilecek.

Kurum, Klinik Araştırmalar Modülüne ilişkin Bilgi Notlarını da güncelledi. Güncel Bilgi Notlarına ve
Kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
Kurum, klinik araştırma faaliyetlerine ilişkin olarak firmalara yol göstermeye devam ediyor. Bu alandaki şirketler,
ilgili başvuru kılavuzlarını incelemeli, duyuruları takip etmeli ve Kurum’un yönlendirmeleri doğrultusunda klinik
araştırma başvurularını yapmalıdır.

TİTCK Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin
Kaydına İlişkin Genelge Yayınlandı
Yeni Gelişmeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 9 Aralık 2020 tarihinde 2020/5 sayılı Tıbbi Cihaz Teknik Servis
Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Genelge (“Genelge”) yayınladı. Genelge, tıbbi teknik
servis sağlayıcıları ve ilgili teknik personelin Ürün Takip Sistemi’ne (“ÜTS“) kayıt işlemlerine ilişkin usul ve
esasları belirliyor.
Ne Değişecek?
TİTCK tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan 2019/1 sayılı Genelge ile satış sonrası bakım onarım işlemine tabi
tıbbi cihazların teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluşlarda görev yapan ilgili teknik personelin ÜTS
kayıtlarının yapılması zorunlu hale getirilmiş ve sisteme kayıtlar 1 Mart 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.
Yeni Genelge kapsamında hizmet alımı yapacak olan sağlık hizmet sunucuları tarafından tıbbı servis
sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin ÜTS'de kayıtlı olma şartı aranacaktır. Teknik servis sağlayıcılarının
faaliyet kapsamına göre Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirtilen standartlarda geçerli Hizmet Yeri
Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda sağlık hizmet sunucuları Genelge kapsamında

yapacakları hizmet alımlarında Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi şartını arayacaktır.
Genelge'ye buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
TİTCK, tıbbi cihaz firmalarına yol göstermeye devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler yayınlanan
Genelge'yi dikkatlice incelemeli, TİTCK duyurularını takip etmeli, teknik servis sağlayıcılarına ve teknik
personele ilişkin ÜTS kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar.

TİTCK'dan Eczanelerde Satılabilecek Tıbbi Cihazlara İlişkin Yeni Duyuru
Yeni Gelişme
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, (“Kurum“) 11 Aralık 2020 tarihinde yaptığı duyuruda Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca eczaneler tarafından satılabilecek tıbbi cihazların listesini yayınladı.
Ne Değişecek?
Piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile istisna edilen
cihazlar dışındaki tıbbi cihazların herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabileceği
belirtilmiştir.
Bu kapsamda (i) yalnızca işitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde, optisyenlik
müesseselerinde veya diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya uygulaması yapılan cihazlar; (ii)
münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış
merkezlerinde uygulama gerektiren cihazlar hariç olmak üzere eczanelerde satışa sunulabilecek tıbbi cihazlar
aşağıdaki şekilde listelenmiştir:





Farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazlar
Beşeri tıbbi ürünlerin uygulanmasında kullanılan tıbbi cihazlar
Yönetmelik Ek-3'te belirtilen tıbbi cihazlar
Bireysel kullanıma yönelik cihazlar

Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuç
TİTCK, tıbbi cihaz sektöründeki firmalara yol göstermeye devam ediyor. Bu alandaki şirketler TİTCK
duyurularını takip etmeli, tıbbı cihaz satış faaliyetlerini Yönetmelik’teki usul ve esaslara uygun hareket etmek
suretiyle gerçekleştirmelidir.
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