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Firma ünvanına göre alfebetik dizilmiştir.

ÜYE FİRMALARIMIZ
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Ülkemizde 100 bin dernekte yaklaşık 10 milyon 
gerçek ve tüzel kuruluş hizmet vermektedir. 18 
ana başlıkta gruplandırılmış bu derneklerin sadece 
%20’si “kalkınma ve mesleki dayanışma” amacıyla 
kurulmuştur.

Misyon & Vizyon

Türkiye’nin Dental İmplant ürünleri ve hizmetleri 
konusunda dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına 
girmesine yönelik çalışmalar yapmak, Türkiye 

Dental İmplant sanayisini geliştirmek, ürünlerin 
ve hizmetlerin dünya çapında tanıtımını yapmak, 
bu alandaki ürünlerin imalat, ithalat ve ihracatı 
ile iştigal eden kurumların kalite standartlarını 
yükseltmektir.

Üye Profili

Dental İmplant ve yan ürünleri konusunda üretim, 
ithalat, ihracat, ticaret, servis ve hizmet yapan tüzel 
kuruluşlardır.

HAKKIMIZDA

İMPLANTDER olarak; başta üyelerimiz olma üzere tüm sektör mensuplarımızın sektörel 
konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmakta ve sonuçları takip etmekteyiz.

İMPLANTDER Dental İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı yönlendirmesi ile 2013 yılında kurulmuştur. Genel merkezi İstanbul 
olan derneğimizi Dental İmplant sektöründe hizmet veren üretici ve ithalatçı firmalar 
oluşturmaktadır. Dernek üyelerimiz, Türkiye Dental İmplant toplam ticaretinin %70’lik 
hacmini temsil ve kontrol etmektedir. 
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Tüm sektör mensuplarımızı ve değerli diş hekimlerimizi 
selamlıyorum.

İMPLANTDER olarak Kuruluşumuzun  Altıncı yaşını kutladığımız 
2019  yılı içinde muhteşem bir organizasyon ile birlikte 3. 
Genel Kurulumuzu da yapmış bulunmaktayız. 

Tüm üyelerimizin oy birliği ile göreve getirilmiş  olmaktan  
dolayı kıvanç duyduğumu paylaşmak isterim. Şahsım 
ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte dental 
implant alanındaki tek sivil toplum kuruluşu olmanın bilinci 
ve sorumluluğu ile sektöre hizmet etmek için azami çaba 
göstereceğimize emin olabilirsiniz.

Bu vesile ile İMPLANTDER’i hayata geçiren ve 6 yıl boyunca 
büyük başarı ile hizmet eden kurucu üyelerimize bir kez de 
buradan teşekkürlerimi sunarım.

Tıbbi cihaz sektörü içinde, global pazarda her yıl büyüyen 
dental implant sektörünün ülkemizde de güçlenmesi ve 
büyüyen pazarda uluslararası bir oyuncu olarak yerini alması 
hedefimizdir. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na tıbbi 
cihaz sektörünün uluslararası standartlarda çerçevesini 
çizerek,  başta haksız rekabetin önlenmesi yönündeki 
çalışmaları olmak üzere tüm destekleri için teşekkür ederim.

Türk Diş Hekimleri Birliği’nin bu gurur gününde TDB 
25. Kongresinde bir kez daha özel sayımız ile sizlerle 
buluşmaktan mutluluk duymaktayız.

Saygılarımla 

BAŞKAN’IN MESAJI

NUREDTİN DERGİN
İMPLANTDER

Yönetim Kurulu Başkanı
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İMPLANTDER olarak bizler bu sektörün 
hızla gelişmesi ve gerek hizmet gerekse 
üretim standartları kalitesinin en üst 
seviyelere ulaşabilmesi için hederlerimizi ve 
bunlara ulaşabilmek adına faaliyetlerimizi 
her geçen gün ciddiyetle arttırmayı 
sürdürmekteyiz.

Bu bağlamda toplantılarını sıklıkla sürdüren ve 
profesyonel anlayışla hedeflere en kısa yoldan ulaşma 
vizyonuna sahip üyelerimizle;

• Türkiye Dental İmplant ürünleri ithalat ve ihracatı 
ile iştigal eden kurumların hizmet kalitesini en üst 
düzeye çıkarmak,

• İmplantoloji ürünleri ticaretinde kayıt dışı 
ekonominin kontrol altına alınmasında çalışmalar 
yapmak,

• Ülkemizde Kaçak ve Sahte İmplant Ticaret ve 
Üretimlerinin ilgili bakanlık yönetmelik ve kontrolleri 
ile önüne geçmek, haksız ve usulsüz rekabet ile 
mücadele etmek.

• Türkiye Dental İmplant sanayisini geliştirmek ve 
dünya markası firmalar oluşturmak,

• Türk Dental İmplant ürünlerinin dünya çapında 
tanıtımını yapmak,

• Küresel ekonomi hacminin küçülmesi ile dünya 
gelişmiş ülkelerinde sağlık tedavilerinin her geçen 
gün devlet desteği kapsamlarından çıkarılan sağlık 
turizminde 4 saatlik uçuş alanı merkezinde bulunan 
ülkemizin 50’nin üzerinde ülkede yaşayan 1,5milyar 
nüfustan daha çok medikal pay almayı, Ülkemizin 
coğrafi, sosyal ve ekonomik avantajlarını kullanarak 
bölgesinde ağız ve diş sağlığı uygulamalarında en 
çok sağlık turizmi alan ülkesi haline getirmek,

• Yurt içi ve yurt dışı dernek, meslek birlikleri 
üyelikleri ve federasyon oluşumları dahil, sivil 
toplum örgütü olmanın gereği olan her türlü 
pozitif katkıyı sektörün yararına sunma yolunda 
faaliyetlerde bulunmak.

• Dünya ve Türk diş hekimleri güncel bilgi bankasını 
oluşturmak. Bilimsel paylaşımların ve uluslararası 
hasta - hekim eşleşmesinin önünü açmaya katkı 
sunmak. Başta yurttaşlarımız olmak üzere tüm 
hastaların dünyanın en kaliteli tedavi metotlarından 
yararlanabilmesinin önünü açabilmek.

• Uluslararası bilimsel kongreler ve fuarlar 
düzenlemek. Basılı ve dijital yayın organları ile 
dergi, kitap gibi neşriyatları sektörün istifadesine 
sunmak.

• Üyeler arasında beşeri münasebetleri geliştirerek, 
sıklıkla sosyal aktiviteler düzenlenmesini sağlamak 
ve tüm sektörün de istifade etmesine gayret etmek.

HEDEFLERİMİZ
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İMPLANTDER 
3. OLAĞAN GENEL 
KURULU YAPILDI

Dental İmplant Sanayici ve İşadamları 
Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’nu 12 
Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdi. 
Pullman Otel’de yapılan genel 
kurulumuzda, altı yıldır görev yapan 
ve sektörün duayen isimlerinden 
oluşan yönetim kurulu ile yine 6 yıldır  
başkanlığını yürüten Oğuz Akyüz görevi 
Nuredtin Dergin başkanlığındaki yeni 
yönetim kuruluna devretti.

Derneğin kurucu üyelerinden olan ve 6 yıl başkanlık 
görevini başarıyla yürüten Oğuz Akyüz, yaptığı 
konuşmada, yeni yönetimin derneği çok daha ileriye  
taşıyacağına olan inancını dile getirerek, kendisinin 
başkanlığında 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan 
üyelerimize teşekkürlerini iletmiş ve hizmetlerinden 
dolayı kendilerine teşekkür plaketlerini vermiştir.

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurulu’nda oy birliği 
ile göreve getirilen Nuredtin Dergin tüm üyelere 
teşekkür ederek, yeni dönemde son 2 dönem elde 
edilen başarıyı yakalamayı hedeflediklerini belirtmiş  
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ve dernek çalışmalarında şimdiye kadar olduğu 
gibi tüm üyelerin birlikte yer alacağını da 
sözlerine eklemiştir.

Ayrıca hem derneğin 6. yaşını kutladığını hem 
de 2. İmplantistexpo etkinliğinde bu önemli 
göreve getirilmiş olmanın gururunu yaşadığını 
belirtmiştir.

İmplantder yeni yönetim kurulu aşağıdaki 
şekilde oluşmuştur.

NUREDTİN DERGİN  Başkan

FATİH UYSAL   Başkan Yardımcısı

TUĞRUL GÖKNAR  Sayman

GÖKHAN YAMANER  Üye

GÜRSEL UÇAR   Üye
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Yönetim Kurulumuz ilk kurumu ziyaretini İstanbul Diş 
hekimleri Odası’na gerçekleştirdi. Oda Başkanı Prof.
Dr. Turhan Atalay ve Yönetim Kurulu üyelerinin   bizleri 
ağırladığı  ziyaret Dernek Yönetim Kurulu Başkanımızı 
Nuredtin Dergin, Sayman Üyemiz Tuğrul Göknar ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yamaner’in katılımıyla 
gerçekleştirildi.  Görüşmede her iki kurumun yönetim 
kurulu üyeleri sektörel konularda bilgi alış verişinde 
bulundu. Görüşmenin önemli günde maddesini ise 
ÜTS-Ürün Takip Sistemi oluşturdu. 

KURUM ZİYARETLERİ

İSTANBUL 
DİŞHEKİMLERİ 
ODASINI 
ZİYARET ETTİK

R

by Shild Biomedik GmbH



R

by Shild Biomedik GmbH
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Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 

Projesi için yapılan tarifte; 

“Ülkemizde üretilen veya 

ithal edilen tüm tıbbi 

cihazların ve kozmetik 

ürünlerin üretim bandından 

satılıp kullanıldığı yere 

kadar tekil ürün takibini 

sağlayabilmek, son 

kullanıcıya kadar ürünü 

izleyebilmek için geliştirilen 

bir projedir” denilmekte ve 

sağlık alanında kullanılan 

ürün ve malzemelerin 

denetimini sağlamayı 

amaçladığı belirtilmektedir.

Bu haliyle oldukça olumlu görünen 
ÜTS, ağırlıkla serbest çalışan diş 
hekimlerine yeni sorumluluklar 
getirmekte ancak bunun 
yanında birçok sorunu da içinde 
taşımaktadır.

Öncelikle sistemin kurulması 
aşamasında ürün ve malzemeleri 
üreten ya da ithal eden firmalar 
muhatap alınmıştır. Bu konu 
çeşitli toplantılarla firmalara 
detaylı olarak anlatılmış ancak 
ne yazık ki son tüketici olan ve 
günün sonunda kullandığı tüm bu 
ürünleri kayıt altına alması istenen 
diş hekimlerine herhangi bir 
bilgilendirme yapılmamıştır.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 

yolladığı ve uzun süre ne olduğunu 
anlamadığımız tebligatlar aracılığı 
ile bu konudan haberdar olduk. 
Ürün Takip Sistemi’ne ÇKYS 
(Çekirdek Kaynak Yönetim 
Sistemi) üzerinden otomatik olarak 
kaydedildiğimiz söylenmesine 
karşın sistem tam anlamıyla işlerlik 
kazanamadığı için herhangi bir 
işlem henüz yapılamamakta. 

Son olarak, ilgili mercilerden 
herhangi detaylı bir açıklama 
yapılmadan, kullandığımız 
demirbaşları da sisteme dahil 
etmemiz gerektiği konusunda 
tebligatlar almaktayız.

Kendi girişimlerimizle sistemi 
karşılıklı olarak konuştuğumuz 

ÜRÜN TAKİP 
SİSTEMİNE DAİR...
AYTEN YILDIRIM
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
GENEL SEKRETERİ
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ÜTS sorumluları tarafından sisteme 
bağlı olan üretici/dağıtıcıdan 
aldığımız ürün ve malzemelerin 
barkodlarını, gün sonunda hangi 
hastaya kullandığımızı tek tek 
işlememiz gerektiği belirtildi. 

Eczanelerde ilaç nasıl üreticiden 
son tüketici hastaya kadar 
barkodla geliyorsa aynı sistem 
olacağını belirttiler. 

Diş hekimliği mesleğinin özellikleri 
göz ardı edilerek uygulamaya 
çalışılan bu sistemin sürdürülebilir 
olmadığını anlatmaya çalıştık. 
Eczacılıkta bir kutu ilacın 
son kullanıcısı bir kişidir ve 
sistemde görünür, ancak bir 
kutu kanal patının veya bir dolgu 
malzemesinin kullanıldığı hasta 
sayısının çok sayıda (20-30 
hatta daha fazla) hasta olabilir ve 
bunları her akşam kişi bazında 
işlemek; bir kanal tedavisinde çok 
sayıda malzeme kullandığımızı 
da var sayarsak hekimin her gün 
zamanının çok büyük bölümünü 
çalışmaktan çok bilgisayar 
başında veri girmek zorunda 
kalması sonucunu doğurur ki, 
bu durum gerçekten hiçbir 
şekilde sürdürülemez. Bu konuda 
sadece implant uygulamalarında 
işin özelliği nedeniyle implant 
uygulanan kişiyle ilişkilendirilerek 
bir kayıt yapılması mümkün olabilir.

Klinik demirbaşlarının da sisteme 
girilmesi konusuna gelince; 
öncelikle bu demirbaşların 
neler olduğunun listelenmesi 
gerekmektedir ki böyle bir veri 
maalesef yoktur.   

Yaptığımız görüşmelerde böyle bir 
demirbaş listesine diş hekimliğini 
birinci dereceden ilgilendiren 
cihazların ÜTS’ye kaydedilmesi 
gerektiği belirtiliyor. Ancak 
malzemelerin tanımlanmamış 
olması başka soruları da ortaya 
çıkarıyor. Örneğin bir implant 
cerrahisi yaparken elektriğiniz 
kesilirse çalıştırdığınız jeneratör 
diş hekimliğinin kaçıncı dereceden 
demirbaşıdır? Benzer şekilde 
hidrofor ya da su arıtma sistemi bu 
listeye girer mi?

Sonuç olarak biz de faturalı, tıbbi 
olarak denetimi yapılmış malzeme 
ve ürün kullanmaktan yanayız. 
Merdiven altı üretimden ve çok 
çeşitli ülkelerden yasal olmayan 
yollarla getirilmiş ve hiçbir denetimi 
yapılmamış malzemelerden 
bizler de şikâyetçiyiz. Ancak 
bir sistem kurulurken esas olan 
kural, konunun taraflarını temsil 
edenlerden oluşturulan bir 
komisyonun karşılıklı fikir alışverişi 
yapılarak sistemin artılarının ve 
eksilerinin değerlendirilmesi 
sonucu, uygulamada karşılaşılacak 

sorunlar konusunda çözümler 
üretilerek ve mutabakata varılarak 
ilerlenmesidir.

Bugün internet üzerinden yapılan 
alışverişlerde verilen siparişler 
herhangi bir kontrole tabi 
tutulmadıkça ve piyasada faturasız 
malzeme satışı denetlenmedikçe, 
merkezde karar verip tepeden 
inme genelgelerle işi yürütmeye 
çalışmak ve günün sonunda son 
tüketiciyi cezalandırmak doğru bir 
çalışma yöntemi olamaz.

Son olarak; evet ÜTS önemli, 
ucuz ve kayıt dışı malzemelerle 
çalışan hekimler maalesef diğer 
meslektaşlarına karşı haksız 
rekabet yaratmaktadırlar. Bu 
durum önlenmelidir ve ayrıca son 
tüketicinin hasta değil diş hekimi 
olduğunun bilinmesi gereklidir. 

Bugün internet üzerinden 
yapılan alışverişlerde 
verilen siparişler 
herhangi bir kontrole tabi 
tutulmadıkça ve piyasada 
faturasız malzeme 
satışı denetlenmedikçe, 
merkezde karar 
verip tepeden inme 
genelgelerle işi 
yürütmeye çalışmak 
ve günün sonunda son 
tüketiciyi cezalandırmak 
doğru bir çalışma 
yöntemi olamaz.
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Oral implantoloji alanında sayılı araştırmacılardan olan protez ve periodontoloji uzmanı 
Prof. Dr. Dennis Tarnow 12 Nisan 2019 Cuma günü diş hekimlerimize muhteşem bir 
sunum gerçekleştirdi.

800’e yakın katılımcının yer aldığı bilimsel toplantımızda, Prof. Tarnow;

Birinci oturumda

Çekim soketi yönetiminde immediyat ya da gecikmeli yükleme

“Bildiklerimiz- bildiğimizi düşündüklerimiz ve bilmediklerimiz”

İSTANBUL’DA 
İMPLANTOLOJİYE 
DAİR BİR GÜN 
GEÇİRDİK
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İkinci oturumda ise;

Kompleks vakalarda multidisipliner 
tedavi: İmplant tedavisinde fark 
yaratan prosedürlerin sıralaması ve 
zamanlaması

“Bilgi ve becerilerimizi test edelim….”

Başlıkları altında anlatımını 
gerçekleştirdi.

A10s t a n d



A10s t a n d
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Tüm gün süren ve Tarnow’un interaktif 
sunumuyla gerçekleştirilen bilimsel 
toplantımız büyük beğeni aldı.
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Dr.Esra Ertugay İmplanta Dair Bir Gün 
hakkındaki izlenimlerini bizlerle paylaştı. 

“11 İmplant firmasının sponsorluğuyla derneğin 
imzasının attığı bu organizasyona dair çıkarımlarınız 
nedir diye sorsalar, çok net tespitlerle şu cevapları 
verebilirim:

Öncelikle derneğin ve organizasyon firmasının ellerine 
sağlık, gerçekten ayrıntıları iyi düşünülmüş, hata 
barındırmayan bir organizasyondu. 

 Tek gün ve tek konuşmacı konsepti ile davet edilen 
Dennis Tarnow ise sektörün dünyaca tanınan duayen 
konuşmacılarından biri olarak yüksek beklentinin 
hakkını tamamen teslim etti..

Dr. Tarnow’a  ve toplantının içeriğine dair birkaç 
tespitimi daha paylaşmak isterim:

Gün boyunca yüksek enerjisi ile tüm katılımcıları 
salonda tutmayı başardı ki, benim nazarımda bir 

konuşmacının bilgi birikim seviyesinden ziyade, bunu 
nasıl aktardığı önemlidir. Akademik kariyeri ve birikimi 
tartışmasız olan Dr. Tarnow, bence eğitimci kişiliğinin 
de getirdiği tecrübe  ile  800’e yakın katılımcının  
program sonuna kadar salonda pür dikkat kalmasını 
sağladı. Zira hem sabah hem öğleden sonra ele aldığı 
2 ana konuyu da bir öğretmen edasıyla tüm yönleriyle 
ele alarak, kafaları karıştırmadan basitleştirerek, yer 
yer tekrar ederek ve tüm anahtar bilgileri vurgulayarak 
katılımcılara gerçekten “öğretmek” üzerine bir üslup 
içerisinde aktardı. 

 İmplant uygulayan tüm diş hekimlerinin 
muayenehanelerinde sıklıkla tedavi etmek durumunda 
olduğu hasta profilleri için doğru endikasyon- 
doğru planlama ve adım adım doğru uygulamayı 
çok profesyonel bir üslupla katılımcılara aktardığını 
düşünüyorum. 

Eminim ki tüm katılımcılar keyifle  dinleyip, gün 
sonunda ceplerine çok faydalı bilgileri koyarak 
ayrıldılar toplantıdan...

TARNOW, YÜKSEK 
BEKLENTİNİN HAKKINI 
TAMAMEN TESLİM ETTİ

BİR HEKİM VE İŞ İNSANI GÖZÜYLE

DR. ESRA ERTUGAY
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MODE MEDİKAL SAN. VE 
TİCARET VE LİMİTED
ŞİRKETİ

SPONSORLARIMIZA 
TEŞEKKÜR EDERİZ

İMPLATEK SAĞLIK ÜRÜNLERİ 
SAN. VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

UYSAL MEDİKAL DİŞÇİLİK VE 
GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BEGO 
DİŞ MALZEMELERİ
LİMİTED ŞİRKETİ 

DTI İMPLANT
SİSTEMLERİ
SANAYİ A.Ş.

EOT DENTAL SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ VE
DIŞ TİCARET A.Ş.

ŞANLILAR TIBBİ CİHAZLAR VE 
MEDİKAL KİMYA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MEGAGEN
İMPLANT
A.Ş.

ZİNEDENT
İMPLANT
ÜRETİM A.Ş.

İSTANBUL
TİCARET
ODASI

AGS MEDİKAL ÜRÜNLERİ 
İTHALAT İHRACAT TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

SEBİYA DENTAL
İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ Tercih edilmek icin

cok sebebimiz var...

info@umguysal.combioinfi nityimplants.com 444 4 864 (umg)

İç Bükey AbutmentHibrit Tasarım OptimOss  Yüzey

Mini Yiv Platform Switch Eş Merkezli Üretim

Konik Hex BağlantıTersine Açılı Geniş Yiv Renk Kodlaması

Ø 4.2

S

BONE LEVEL

Untitled-3   1 26.08.2019   22:13



Tercih edilmek icin

cok sebebimiz var...

info@umguysal.combioinfi nityimplants.com 444 4 864 (umg)

İç Bükey AbutmentHibrit Tasarım OptimOss  Yüzey

Mini Yiv Platform Switch Eş Merkezli Üretim

Konik Hex BağlantıTersine Açılı Geniş Yiv Renk Kodlaması

Ø 4.2

S

BONE LEVEL

Untitled-3   1 26.08.2019   22:13



24

İMPLANTDERGİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TİTCK tarafından 
duyurulduğu üzere …!31 Ekim 2019 tarihi itibariyle tekil 
hareketliliği başlamamış ürünler sağlık hizmet sunumunda 
kullanılamayacaktır.”

Bu kapsamda yer alan dental implantlar için önemli bir dönüm noktası olan 
uygulamaya ilişkin üyelerimiz için kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı 
düzenledik. 

ÜTS TEKİL 
TAKİP 
ÖNCESİ 
EĞİTİM
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18 - 20 EKİM 2019 
THE GRAND TARABYA HOTEL İSTANBUL

FIND 
YOUR

L E T  U S

MODE

BİLİMSEL PROGRAM

İNOVASYON CADDESİ

UYGULAMALI KURSLAR

EKSTREM AKTİVİTELER

MINI HANDS-ON

ZENGİN SOSYAL PROGRAM

İMPLANTOLOJİDE YENİ ÇAĞ 

SPONSORLAR

www.modeimplant.com      ·     www.miacademy.net

İLETİŞİM
+90 212 612 64 09
+90 530 301 51 74

KAYIT VE ORGANİZASYON SEKRETERYASI 
Tel : +90 216 428 95 51
Fax : +90 216 428 95 91
E-mail : miaacademy@k2-events.com

Tüm üyelerimizin konuyla 
ilgili yetkililerinin katıldığı 
toplantı oldukça yoğun 
geçti. 

Toplantıda ÜTS konusunda 
kısaca genel bilgilendirme 
yapıldıktan sonra, 
uygulamaya ilişkin ayrıntılı 
bilgi verildi. Katılımcıların 
çok sayıda sorusunun 
cevaplandığı toplantı 
interaktif bir şekilde 
gerçekleşti. Ayrıca sistem 
üzerinde uygulama 
yapılarak da detaylı 
açıklamalarda bulunuldu.
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Bilindiği üzere ÜTS 
(Ürün Takip Sistemi) 
ülkemizde üretilen veya 
yurt dışından ithal edilen 
tüm tıbbi cihazların; 
üretim bandından, satılıp 
kullanıldığı yere kadar takip 
edilebilmesi için geliştirilen 
bir sistemdir. Ülkemizde 
2014 yılında Sağlık 
bakanlığı önderliğinde 
başlatılan ÜTS projesi 
TÜBİTAK tarafından 
yürütülmektedir. Projede 
bugüne kadar 5 çalıştay, 
birçok toplantı ve eğitim 
seminer düzenlenmiştir. 

ÜTS Projesinin paydaşları 
aşağıdaki gibidir.

• TİTCK – Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu

• KHGM – Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü

• SGK – Sosyal Güvenlik 

Kurumu

• KİK – Kamu İhale Kurumu

• HSGM – Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü

• T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı

• Hastaneler

• Vatandaşlar

• Aile Hekimleri

• İl Sağlık Müdürlükleri

• Üreticiler / İthalatçılar

• Distribütörler / Depolar

• Medikal Marketler

ÜTS’NİN (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) 
ÖNEMİ VE UYGULANMASI

BEKİR TUNÇER
BİLİŞİM UZMANI
bekir@tugraas.com
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ÜTS Projesinin Temel Amacı

Temel amaç; 

• Türkiye de üretilen veya 

yurtdışından ithal edilen 

ürünlerin kayıt altına alınmasını 

sağlamak,

• Ürünlerin izlenebilirliğini 

sağlamak, 

• Hasta güvenliği ve halk 

sağlığının korunmasında 

katkıda bulunmak.

• Denetimlerin etkin ve verimli 

bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak. 

• Ürün kaynaklı tehlikelere karşı 

zamanında önlem alınmasını 

sağlamak. 

• Güvensiz ürünlerin hızlı bir 
şekilde tespitinin yapılıp 
piyasadan kaldırılması…

 gibi temel faydaları olacaktır. 

Herhangi bir ürünün piyasada 
işlem görebilmesi ve hareket 
edebilmesi için üretimden veya 
ithal edildikten sonra sisteme 
kayıt edilip, piyasada izlenebilirliği 
sağlanabilmektedir. Bu durum 
vatandaş açısından örneğin 
çenesine takılan bir implant 
hakkında bilgi almak istediğinde 
e-devlet şifresi sayesinde ilgili 
implant hakkında birçok bilgiye 
ulaşabilme imkanı sağlamaktadır. 
Üretici veya ithalatçılar açısından 
ek bir iş yükü ve maliyet getiren 
sistem uzun vadede işini iyi 
yapan firmaların öne çıkmasını 
sağlayacak, ayrıca serbest rekabet 

koşulları açısından kalite ve güveni 
artıracaktır.

ÜTS Modülleri ve Firmaların 
Dikkat Etmeleri Gereken 
Hususlar

ÜTS Projesi, ürün takip sisteminin 
yanında 25 modülden oluşan 
kompleks bir sistemdir. Sistemin bu 
kadar büyük olması, beraberinde 
bazı sorunları da getirmektedir. Bu 
sorunların başında eğitim sorunu 
ve entegrasyon gelmektedir. 
Birçok işletme sisteme entegre 
olabilmek için dışarıdan danışman 
firmalardan destek almak 
zorunda kalmaktadır. Bu durum 
ek maliyet ve zaman kaybına 
neden olabilmektedir. Küçük 
işletmeler için kolay bir şekilde 
web üzerinden işlem yapılabilir. 
Bu durum büyük işletmeler ve 
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yoğun veri akışı yapan şirketler 
için geçerli bir durum değildir. Bu 
firmalar 3. Parti yazılımları ile ÜTS 
ye entegrasyonlarını sağlamak 
zorundalar. ÜTS portalında 
gerekli teknik doküman ve sürekli 
güncellenen kullanım kılavuzunun 
yer alması büyük bir avantaj 
oluşturuyor.

Firmaların dikkat etmesi gereken 
önemli bir husus entegrasyon 
sürecinde bütün modüllerin 
entegrasyonu yerine sadece 
ihtiyaç olan temel modüllerin 
entegrasyonunu sağlamak maliyet 
ve zaman kaybı açısından avantaj 
sağlayacaktır.

Belge Kayıt İşlemlerinde Dikkat 
Edilecek Hususlar

ÜTS projesinde dikkat edilmesi 
gereken hususların başında 
firmalara ait belgelerin güncel bir 
şekilde sisteme kaydının yapılması 
geliyor. Üretici veya ithalatçı 
firmaların belgelerinde bir eksiklik 

olması durumunda ilgili belgelere 
bağlı ürünler otomatik olarak 
etkilenerek pasif olmaktadırlar. Bu 
süreci doğru yönetebilmek için 
işletmelerin bünyelerinde belgeleri 
takip eden sorumlu personelin 
atanması son derece önem arz 
etmektedir. 

İngiltere’nin Avrupa birliğinden 
çıkma kararı alması ile başlayan 
Brexit süreci bu belgeleri 
veren kuruluşları olumsuz 
etkileyeceğinden dolayı ilgili 
belgeleri veren akredite kuruluşları 
ile çalışan firmalar, zaman 
kazanmak için ÜTS ye gerekli 
başvurularını önceden yapmaları 
gerekmektedir. Bu başvurular 
ile ilgili gerekli açıklamalar ve 
yol haritası ÜTS web portalında 
detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
Bahsi geçen temel belgeler CE 
Sertifikası ve Yetkili Distribütörlük 
Belgeleridir.

• İngiltere’nin AB’den 
anlaşmasız bir şekilde çıkması 
durumunda İngiltere’de 
yerleşik onaylanmış 
kuruluşların verdikleri belgeler 
geçersiz olacaktır.

• Anlaşmasız Brexit durumunda, 
İngiltere’den ya da İngiltere 
üzerinden bir tıbbi cihazın 
pazara girebilmesi için bir AB 
Üyesi Ülke veya Türkiye’de 
bir yetkili temsilci atanması 
gerekecektir. 

• İngiltere’nin AB’den ayrılması 
durumunda üçüncü ülke 
olarak değerlendirilmesi 
gerekeceğinden İngiltere’den 
ya da İngiltere üzerinden 
pazara girecek ürünler gümrük 
tarifelerine maruz kalacaktır.

İngiltere’de faaliyet gösteren ve 
belge vermeye yetkili kuruluşlar ve 
kodları.

ÜTS Mobil Uygulama

ÜTS Mobil ile sorgulanan ürünün 
kullanım kılavuzu, görseli, ürünün 
sistemdeki kayıt durumu, üç yaş 
altı çocuklar için uygunluğu, etiket 
ve ambalaj bilgileri, menşei ülke 
bilgisi gibi daha birçok bilgisi 
görüntülenebilir. Tekil hareketi 
başlamış olan ürünler için, ürüne ait 
konum bilgisi de görüntülenebilir.

ÜTS Mobil’in sunduğu şikayet 
bildirme özelliği sayesinde 
vatandaşlar fahri birer denetçi 
olarak katkı sağlayabilmektedir.

Mobil uygulama App Store ve 
Google Play den indirilebilir.

Kaynak 

https://uts.saglik.gov.tr/?page_id=33

https://uts.saglik.gov.tr/?page_id=65

https://uts.saglik.gov.tr/wp-content/uploads/2017/UTS-
PRJ-KullaniciKilavuzu-Uygulama.pdf

https://uts.saglik.gov.tr/wp-content/uploads/2019_KK-9_
Sayili_Duyuru_Metni.pdf

https://yte.bilgem.tubitak.gov.tr/tr/haber/uts-aktarim-
ortami-tibbi-cihaz-firmalarinin-kullanimina-acildi

https://www.titck.gov.tr/duyuru/3464
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1- Üreticiler:  

• İmplant veya yan ürünleri imalatını yapıyor olmak gerçek ve tüzel kişiliğe haiz olmak 

• Ürünlerinin CE Belgesine haiz olması,

• Temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması, 

• 15 Mayıs 2014 Tarih, 29001 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 
ve Tanıtım Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken yetki belgesine sahip olmak öncelikli 
koşuldur. Sözkonusu belgeye sahip olmayanların üyeliğin kesinleşmesini takip eden 6 ay içerisinde yetki 
belgesi işlemlerini başlatarak başvuruda bulunmaları şarttır. 

2- Mümessil Firmalar: 

• İmplant veya yan ürünleri ticaretini yapmak, 

• Gerçek ve tüzel kişi olmak, (Ticari Sicil Faaliyet Alanında implant veya yan ürünlerini belgeleyebilmek) 

• Üretici tarafından alınmış güncel Mümessil/Distribütör/Yetkili Satıcı Belgesi,

• Temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması,

• Üretici CE Belgesine haiz olması, 

• 15 Mayıs 2014  Tarih, 29001 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 
ve Tanıtım Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken yetki belgesine sahip olmak öncelikli 
koşuldur. Sözkonusu belgeye sahip olmayanların üyeliğin kesinleşmesini takip eden 6 ay içerisinde yetki 
belgesi işlemlerini başlatarak başvuruda bulunmaları şarttır.

ÜYELİK KOŞULLARI

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi / Kişilerin: 

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• 5 adet Vesikalık Fotoğraf

Tüzel Kişiliğin:

• Yönetim Kurulu Kararı Nüshası (Noter’ce onaylı) 

• Şirket İmza Sirküleri 

• Faaliyet belgesi

• CE Belgesi Fotokopisi

• Distribütörlük Yetki Belgesi

• İmza Sirküleri 

• Dernek çalışmaları için Vektörel firma logosu / logolar 

• Giriş Ödentisinin yapıldığını gösterir dekont nüshası

ÖDEMELER:

• ÜYE GİRİŞ ÖDENTİSİ: 3.000 TL (Sadece girişte)

• YILLIK ÜYE AİDATI: 5.000 TL (Takvim Yılı İçerisinde)

Türkiye İş Bankası A.Ş. Bayrampaşa / İstanbul Şubesi

İBAN TR31 0006 4000 0011 0571 055135

GEREKLİ BELGELER





İMPLANTDER’e üye olun, sektörümüzü güçlendirin!

www.implantder.org

İMPLANTDERGİ
İmplantın kalbinin attığı İmplantDERgi, dopdolu 

içeriği ile binlerce okura ulaşıyor.

İmplantDERgi, üstlendiği misyon 
doğrultusunda sektörün nabzını tutarak 

gelişmeleri, yenilikleri, İMPLANTDER 
faaliyetlerini, bunların sonuçlarını ve 

implanta dair daha birçok enformasyonu 
sizlerle paylaşmaya devam ediyor.

DİJİTAL VE SOSYAL MEDYADA
İMPLANTDER 

• İndirilebilir PDF bazlı dosyalar,

• Sadece hastalara özel implantı ve implant tedavilerini öneren hastalar için kütüphane 
çalışmaları,

• İmplant tedavisi ile ilgili videolar,

• Tıbbı cihaz yönetmelikleri, çeşitli kanun ve yönetmelikler,

• Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Tıbbi Cihaz Kontrol Ürün/Firma/Bayi Kontrol Sistemi linkleri,

• Yerel ve internasyonel hasta bilgi bankası,

• Herkes tarafından indirilebilir araştırma dosyaları,

• Basında İMPLANTDER duyuruları,

• Üyelik hakkında bilgiler,

• Üyeleri tanıtıcı materyaller ve marka bilgileri yeni yüzüyle internet sitemizde yer almaktadır.

Türkiye’de implant üreticisi ve implant ithalatçılarını bir çatı altında toplayan İMPLANTDER 
olarak www.implantder.org adresindeki internet sitemizi güncelledik. Yeni güncelleme 
ile İMPLANTDER siz diş hekimleri profesyonellerine Türkiye’de ve dünyada gelişen 
implant trendlerini yerel ve internasyonel satış rakamları ve hasta bilgileri gibi önemli tüm 
istatistiki bilgilerin bulunduğu bir portal haline geldi. 

www.implantder.org

/implant.der

/implantder


