
SINAVDA BAŞARI GÖSTERİP 
TIBBİ CİHAZ YETERLİLİK BELGESİ 

ALMAYA HAK KAZANANLAR
İLE 

YETERLİLİK BELGE YENİLEMELERİNDE
BELGE ÜCRETİ ÖDEMEDE İZLENECEK 

ADIMLAR



www.turkiye.gov.tr adresinden
e-Devlet Kapısına giriş yapılır.
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Tıbbi cihaz satış merkezlerinde 
sorumlu müdür, satış ve tanıtım 
elemanı ile klinik destek elemanı 
olarak çalışabilmek için eğitime 
katılmak isteyen adaylar 
tarafından, www.turkiye.gov.tr
adresi Sağlık Bakanlığı “e-Devlet 
Kapısı Üzerinden Sunulan 
Hizmetler” başlığı altında yer alan 
“Tıbbi Cihaz Yeterlilik Belgesi 
Başvurusu” linkine tıklanarak 
başvuru başlatılır.
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www.turkiye.gov.tr adresindeki 
arama kutusundan “Tıbbi Cihaz 
Yeterlilik Belgesi Başvurusu” 
sorgulaması yapılarak da başvuru 
sayfasına kolayca ulaşılabilir.

3



Açılan ekranda zorunlu alanlar 
doldurulur. “Başvuru Türü” 
bölümünden başvuru yapılacak 
belge türü (Sorumlu Müdür 
Yeterlilik Belgesi , Satış Tanıtım 
Elemanı Yeterlilik Belgesi ya da 
Klinik Destek Elemanı Yeterlilik 
Belgesi) seçilir. 

Yenileme işlemi için de benzer 
şekilde başvuruya konu olan 
belge türü için “Yeterlilik Belgesi 
Yenileme” başlığı seçilir. 

*Birden çok Yeterlilik Belgesi için 
yapılacak başvurularda adayın 
her bir alan için ayrı bir başvuru 
yapması gereklidir.
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Ekranda yer alan “Doküman” 
kısmına Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliği’nin 
Uygulanmasına İlişkin Kılavuzun Ek-
8 inde yer alan dilekçe  pdf belge 
halinde eklenir ve (söz konusu 
dilekçe örneği duyuru ekinde yer 
almaktadır.) “Devam Et” butonuna 
tıklanır.  

Yenileme işlemleri içinse Ek-9 da 
yer alan dilekçe .pdf formatında 
eklenir ve “Devam Et” butonuna 
tıklanır. 
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Bilgiler kontrol edilir, düzeltilmesi 
gereken bir durum varsa 
“Güncelle” butonuna basılarak 
gerekli düzeltmeler yapılır. 
Bilgilerde herhangi bir eksiklik 
yoksa “Başvur” butonuna 
tıklanarak başvuru tamamlanmış 
olur.
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Başvur butonuna tıkladıktan sonra
Başvurunuz başarı ile tanımlanmıştır ve bu 
başvuru için ayrıca evrak göndermenize gerek 
yoktur.

Başvurunuza istinaden Kurumumuz tarafından 
tahakkuk oluşturulur. Oluşturulan tahakkuk 
sonucunda, başvuruda belirtilen elektronik 
posta adresinize gönderilen ödeme referans 
numarası ile Türkiye Halk Bankası şubelerinden 
belge bedeline ilişkin ücret yatırılır. İlgili ücretin 
10 gün içerisinde yatırılması gerekmekte olup 
bu süre zarfında yapılmayan ödemelere ait 
referans numaraları otomatik olarak geçerliliğini 
yitirir. Bu hallerde  ödeme işlemlerinin 
sonuçlandırılabilmesi için tekrar referans 
numarası alınması gereklidir.

*EFT ve havale yöntemleri ile yapılan ödemeler 
sistemimizde gözükmemekte olup doğrudan 
şubelerden ödeme yapılması gereklidir.
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Ödeme işlemleri gerçekleştirildikten sonra 
Kurumumuz tarafından adınıza düzenlenen 
yeterlilik belgesi bir üst yazı ile dilekçede 
belirtilen posta adresinize  gönderilecektir.
Bununla birlikte başvuruda bildirdiğiniz 
elektronik posta adresinize de yazının 
elektronik imzalı bir örneği  iletilecektir.

Kurumumuz tarafından düzenlenen yeterlilik 
belgesinin tarafınıza ulaşmasından sonra “e-
Devlet kapısından” aşağıdaki adımlar 
izlenerek de elektronik imzalı olan yeterlilik 
belgesinden çıktı alınabilmektedir. 
Bunun için “Sağlık Bakanlığı/TİTCK 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak 
Doğrulama” ekranı seçilir. 
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Seçimden sonra gelen doğrulama 
formuna, Kurumumuz tarafından 
posta ile adresinize gönderilen e-
imzalı üst yazının alt kısmında yer 
alan “doküman doğrulama kodu ve 
evrak tarihi” girilerek sorgulama 
yapılır. 

9



“Doküman Doğrulama Kodu”
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Doğrulama işlemi 
gerçekleştirdiğiniz “yeterlilik 
belgesi”ni bilgisayarınıza indirebilir 
ve çıktısını alabilirsiniz.
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Klavuz Eki : Ek-7 

12
Ek-7 Yeterlilik Belgesi Ücreti Ödeme Başvuru Dilekçesi Örneği 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
ANKARA

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 
ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış merkezlerinde ………. (sorumlu müdür/satış ve tanıtım 
elemanı/klinik destek elemanı) olarak çalışabilmek için Kurumunuz/Kurumunuzca yetkilendirilen kişiler 
tarafından düzenlenen eğitimi başarı ile tamamladım. 

Tarafıma ………. (sorumlu müdür/satış ve tanıtım elemanı/klinik destek elemanı) yeterlilik 
belgesinin düzenlenmesi için gerekli işlemlerinin başlatılması hususunda, 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Tarih
Adı/Soyadı İmza

T.C. Kimlik Numarası:

Adres: 
Telefon: 
E-Posta: 


