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Workaway Toplantı Salonu 
Maltepe / İstanbul 

 21 Şubat 2020 – Maltepe - İSTANBUL 
22 Şubat 2020 – Karaköy - İSTANBUL 

Ürün Takip Sistemi Uygulamaları Eğitimi 

Bilindiği üzere; 12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve 
işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmeye başlanılmıştır. Bu kapsamda;  
 

 Üretici 
 İthalatçı 
 İhracatçı 
 Bayi 
 Satış Yeri 
 Kalibrasyon ve eğitim kuruluşları ile 
 Sağlık Kuruluşlarının 

Ürün Takip Sistemi Modüllerini Kullanarak Ürün Hareketlerini Bildirim Yapmaları gerekmektedir.  
 
Ürün Takip Sistemi Projesi ile kuruluşların vatandaş odaklı hizmetler sunabilmeleri ve yüzbinlerce kullanıcıyı bir 
araya e-devlet uygulaması işbirliği altında birleştirmesi amaçlanmıştır. 
 
Bu sistem ile Hasta güvenliğinin sağlanması, Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması, Tıbbi 
cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı önlem alması, denetim ve 
takiplerin yapılması, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, eski ve kusurlu ürünlerin tespit edilmesi, cihaz ve güvenli 
olmayan ürünlerin geri çağırılması sağlanabilecektir. 
Ayrıca bayi ve şube ilişkileri bakımından imtiyaz ve ticari hakların korunması, Ülke genelindeki tüm tıbbi cihazlara 
ait kalibrasyon ve bakım/onarım işlemlerinin tek bir sistem üzerinden izlenmesi sağlanabilecektir. 
Yerli üretilen veya dışarıdan ithal edilen tüm tıbbi cihazların veya kozmetik ürünlerin üretim hattından başlayarak, 
satılıp kullanıldığı yere veyahut kullanıldığı hastaya kadar takip edilebilmesi için (ÜTS) Ürün Takip Sisteminin 
kullanılması TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından zorunlu tutulmuştur. 
Kurumların, Tıbbı cihazlarını, Kozmetik Ürünlerini kayıt altına almaları, Ürün hareketlerini sistem aracılığı ile 
bildirmeleri, Cihazların Kalibrasyon, Bakım/onarım İşlemlerinin sistem üzerinde akredite olarak 
gerçekleştirebilmeleri için Modüllerin Aktif kullanımı gerekmekte olup, sistem üzerinden yapılmayan bildirimler 
hususunda Denetim kapsamında yaptırımlar uygulanacağı unutulmamalıdır. 
 
Bu çerçevede Kullanıcı ÜTS eğitimleri çok büyük önem arz etmekte olup, Kurumların hatasız işlem yapabilmeleri, 
bildirim ve beyanlarda bulunabilmeleri için Eğitim Modülü hazırlanmıştır. 
 

http://www.vizyonder.org.tr/


Eğitim Semineri  

 VİZYONDER - Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği www.vizyonder.org.tr 

Katılımcıların eğitim ile edinecekleri kazanımlar;  
 

ÜTS Yazılım Ortamı 
 ÜTS Ürün Ortamı’ na giriş  

E-imza Kullanımı 
 ÜTS üzerinde elektronik olarak imzalama işlemleri 

  Kullanıcı oluşturma Seçme, Kullanıcılar arası geçiş 

Firma ve Kullanıcı İşlemleri 
 Sistem Kullanıcısı (Sistem Token) tanımlama işlemi 

 Ürün hareket ortamının kullanımı 

Belge ve Ürün İşlemleri 
 ÜTS üzerine yeni kaydı yapılan belgelere numara verme 

 Belge reddedildiğinde bu ürünleri tekrar kayıtlı duruma getirebilme 

 Fiziki evrak gerektiren bir belgenin düzeltilmesi nasıl yapılır 

 Tıbbi cihazların tamamını Excel ile aktarma 

 Kayıtlı ürünlerim KİK(Kamu İhale Kurumu) programında görünmesi 

 GMDN, Branş Kodu, GTİP Kodu vb. alanları Sistem kabulü 

Tekil Ürün Bildirimleri 
 Vatandaşa reçete karşılığı verilen optik tekil ürünler için ÜTS’ den Tüketiciye Ürün Verme Bildirimi 

 Mevcut stokların toplu girişinde kolaylıklar neler? 

 Bir ürünün lot mu, seri mi takip edileceğine nasıl karar veriliyor? 

 Herhangi bir ürünün herhangi bir zamanda nerede olduğunu görüntüleme? 

 Konsinye ürünleri hastaneye verirken hangi bildirimi kullanmalıdır? 

Tekil Ürün Bildirimleri 
 Tıbbi cihaz bildirim ve takip işlemleri 

 Ürün Takip Sistemi’nde Stok Bildirim İşlemleri 

 Hek/Zayiat Bildirimi 

 İmha/Bertaraf Bildirimi 

 Mahrecine İade Bildirimi 

 Tanımsız Yere Bildirim 

 Kullanım Bildirimi 

 Yeniden İşleme Bildirimi 

 Geri Çekme/Verme Bildirimi 

 Islah/Düzeltici Faaliyet Bildirimi 

 İhracat Bildirimi 

Klinik Mühendislik İçin Bildirim  
 Bakım ve Onarım Yönetimi Modülü 

 Tıbbi cihazlara ilişkin bakım periyodunun belirlenmesi,  

 Bakım ve onarım işlemini yapan kişilerin kayıt altına alınması ve yetki kontrollerinin yapılması,  

 Kullanılan yedek parçaların kayıt altına alınması ve sonuç raporlarının kaydedilmesi 

Kalibrasyon Yönetimi Modülü 
 Tıbbi cihazlara ilişkin kalibrasyon periyodunun belirlenmesi,  

 Kalibrasyon işlemini yapan kişilerin kayıt altına alınması ve yetki kontrollerinin yapılması,  

 Sonuç raporlarının kaydedilmesi 
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Teknik Personel Sertifikasyon Modülü 
 Bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirecek teknik personele ait eğitim,  

 Sınav ve sertifika bilgilerinin saklanması ve yönetilmesi 

Teknik Servis Yönetimi Modülü 
 Teknik servis başvurusu ve ruhsatlandırma işlemleri 

 Teknik servis bilgilerinin yönetimi 

Kalibrasyon Kuruluşu Yönetimi Modülü 
 Kalibrasyon ve eğitim kuruluş başvurusu ve ruhsatlandırma işlemlerinin,  

 Kalibrasyon ve eğitim kuruluşlarının bilgilerinin yönetilmesi 
 

Eğitimin yanı sıra katılımcılar, deneyimli uzman kadromuzla istedikleri taktirde doğrudan e-mail vasıtası ile soru 
yöneltebilecek veya WhatsApp aracılığıyla sorularınıza online olarak veya telefonla mümkün olan en kısa sürede 
çözüm yolunu içeren cevaba ulaşabilecektir. 

Eğitmenlerimiz  

Mehmet Ali CANDAN / Eğitim Uzmanı,  Kurumsallaşma Uzmanı, Uzman Kalite Tetkikçisi 

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

      

   Eğitim, Katılım Belgesi, Kalem, Bloknot, Dosya, Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmış seminer ders notları, 
eğitim aralarında verilen Coffee Break hizmeti ve hizmet bedeli dahildir.  

                                          
 

 

Ücretlendirme 

 

Kişi Başı Katılım Ücreti: 500 TL + KDV 

Açıklamalar 

 

 Eğitimlerimiz 15 kişinin katılımı olduğu takdirde açılmaktadır.  Katılımcı sayısının az olduğu durumlarda 

eğitim başka bir tarihe ertelenmektedir. 

 Eğitim katılım payını ödeyen katılımcılarımızın, eğitime katılmaması durumunda eğitim katılım payı iade 

edilmeyecektir. 

 Eğitim Tarihleri 

 21 Şubat 2020 - Port Bosphorus Hotel Karaköy’de yapılacaktır. (Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-

i Mebusan Cad. No:13 Karaköy / Beyoğlu / İSTANBUL) 
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 22 Şubat 2020 - Workaway toplantı salonunda yapılacaktır. Adres: İdealtepe Mah. Dik 

Sok. No:13 Kat:2 Maltepe / İstanbul 

 Eğitim Saati: 10:00 - 17:00 ‘dir. 

 Eğitmen Özgeçmişi için bizimle iletişime geçiniz. 

Kayıt için Yapılması Gereken İşlemler 

Seminere Kayıt İşlemi: 

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılması, Seminer ücretinin 
yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun  bilgi@vizyonder.org.tr  gönderilmesi gerekmektedir. 

Ödeme Bilgileri: 

Hesap Adı           :Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İkt. İşl. 
Banka  : Halk Bankası                 Şube : Kepez Şubesi(0508) 
IBAN  : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 

 
 

DETAYLI BİLGİ İÇİN 

 

0 242 338 20 16  -  bilgi@vizyonder.org.tr   -   www.vizyonder.org.tr 

Nilay ARSLAN - Genel Koordinatör  : 0 545 335 20 16 

Dilara KASAP - Genel Koordinatör 

Yrd.  

: 0 545 337 20 16 
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