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15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan ve 20/01/2015 tarihli ve İY 1245
sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” ilgili Yönetmelik kapsamında; yeterlilik
belge temin ve yenileme işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Başvuru sayfasına www.titck.gov.tr internet sitemiz üzerinden ulaşılabilir.
Aşağıdaki bilgiler belge temini talep eden şahsa ait olmak üzere doldurulacaktır.
TC Kimlik Numarası : TC kimlik numarası yazılır ve “Mernisten Sorgula” tıklanarak
Ad/Soyad bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır.
E-Posta Adresi : Güncel ve aktif olarak kullanılan e-posta adresi yazılmalıdır. Mail adresinin
doğruluğu ve geçerliliği önem taşımaktadır. Aksi halde başvuru ücreti tahakkuk bilgileri
tarafınıza iletilemeyecektir.
Telefon: İletişim için bildirilmesi gereken güncel ve aktif telefon numarası girilir.
İl: İkamet edilen il listeden seçilir.
İlçe: İkamet edilen ilçe listeden seçilir.
Adres: İkametgah adresi açık olarak yazılır.
Başvuru türü: Listede yer alan aşağıdaki türlerden başvurusu yapılacak yeterlilik belgesi türü
seçilir.
-

Sorumlu Müdür Yeterlilik Belgesi
Satış Tanıtım Elemanı Yeterlilik
Klinik Destek Elemanı Yeterlilik
Sorumlu Müdür Yeterlilik Belgesi Yenileme
Satış Tanıtım Elemanı Yeterlilik Yenileme
Klinik Destek Elemanı Yeterlilik Yenileme

Dosya Seç: Kurumumuz Gelen Evrak Şube Müdürlüğüne gönderilecek dilekçe* pdf
formatında taranmış olarak dosya eklenir.
Kaydet: Doküman ekleme işleminin ardından “Kaydet” butonu tıklanarak “Başvuru Takip
Numarası” ile ödeme işlemine ait tahakkuk bilgilerini içeren ekran görüntülenir. Aynı bilgiler
“E-Posta Adresi” alanına girilen mail adresine de gönderilir.

TİTCK
TIBBİ CİHAZ YETERLİLİK BELGESİ TALEP/YENİLEME
BAŞVURUSU KILAVUZU

TARİH: 02.02.2015

Sayfa: 2/1

* “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz”
Ek-8 de belirtilen dilekçe doldurularak imzalandıktan sonra taratılarak pdf dosyası
oluşturulur.
Başvurunuzun işleme alınabilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan
tarafınıza iletilen e-postada ve başvuru bilgilendirme ekranında yer alan başvuru ücreti 10
gün içerisinde tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden veya Ziraat
Bankası internet şubesinden “Ödeme Referans No” ile yatırılır ve ödeme işlemi yapıldığına
dair makbuz veya dekont, sisteme eklenmiş olan dilekçe ile birlikte Kurumumuz Gelen Evrak
birimine teslim edilir.
ÖNEMLİ NOT: Başvuru ücretine tabi başvuruların “Ödeme Referans No” ile ödeme işlemi
gerçekleştirilmeden gelen evrak biriminden girişi yapılamayacaktır. Lütfen Kurum hesabına
EFT/HAVALE yapmayınız. Ödemelerinizi mutlaka “Ödeme Referans No” ile yapınız.
Gelen Evrak Birimine teslim edilecek dilekçe üzerinde tarafınıza e-posta ile gönderilmiş olan
ve başvuru bilgilendirme ekranında yer alan işlem takip numarası mutlaka bulunmalıdır.

