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Bilindiği üzere 01.07.2016 tarihinden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na 
(TİTCK), 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre imzalanarak yapılacak başvuruların sadece elektronik 
ortamda alınmasına karar verilmiştir. E-imza ile başvurmayan kullanıcılar ise 01.07.2016 tarihinden itibaren 
üç aylık test süresi boyunca mevcut durumda olduğu gibi elektronik başvuruyu yapıp ardından fiziksel evrakını 
Kurumun Gelen Evrak Birimine teslim etmesi suretiyle başvurularını yapmaya devam edebileceklerdir. Ancak, 
01.10.2016 tarihinden itibaren Kuruma e-imzasız elektronik başvuru kabul edilmeyecektir.

E-imzalı başvuru yapılırken izlenmesi gereken aşamalara ve bazı önemli konulara aşağıda yer verilmiştir:

1. Kuruma başvuru yapacak tüm firmaların “Kayıtlı Elektronik Posta” (KEP) adresi alması gerekmektedir. 
Alınan KEP adresinin Kurum Elektronik Başvuru Sisteminde (EBS) firma bilgileri bölümüne kaydedilme-
si gerekmektedir.

2. Güvenli Elektronik İmza kullanmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun https://www.btk.gov.
tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari sayfasında yayınladığı Elektronik 
Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından nitelikli elektronik sertifika temin edilmelidir.

3. Temin edilen elektronik imza kullanılarak standartlara uygun herhangi bir e-imza yazılımı ile e-imzalı bel-
ge oluşturulabilir. Hangi yazılımın kullanılacağı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. EBS 
sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranın sağında yer alan menüde yer alan “Başvurular” 
bölümünden “E-imza Uygulaması” indirilebilir. 

4. Başvurular yapılırken zaman damgası da bulunmalıdır. Zaman damgası e-imza hizmeti veren firmalardan 
satın alınabilmektedir. Zaman damgası güvenlik için gerekli olup, elektronik imzanın ne zaman atıldığını 
göstermektedir. Zaman damgası kullanıldığında, evrakın imzalandığı tarih ve saat bilgisi yetkili firmaların 
sağladığı sunucuların tarih ve saati olarak kayıtlara geçer.
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5. Firma adına ıslak imzayı atmaya yetkili kişi, e-imza atmaya da yetkilidir. 

6. Eğer firma prosedürleri gereği başvuru evraklarının birden fazla kişi tarafından imzalanması gerekiyorsa, 
başvuru evrakları sırasıyla imzalaması gereken herkes tarafından imzalanmalıdır. 

7. EBS sistemine başvuruyu yapan kişi ile e-imzayı atan kişinin aynı olması zorunluluğu yoktur. EBS sitemi-
ne giriş için kullanıcı adı ve şifresi olan herhangi bir kullanıcı başvuruyu yapabilir.

8. EBS sistemi üzerinden e-imzalı başvuru yapmak için “E-İmzalı Başvuru (E-imzalı başvurular için bu ku-
tucuğu işaretleyiniz)” kutucuğunun seçilmesi gerekmektedir. Bu kutucuk 01.10.2016 tarihinden itibaren 
kaldırılacak olup, bu tarihten itibaren e-imzasız başvuru yapılmayacaktır.

9. Başvurularda sadece üst yazının e-imzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Üst yazının eki niteli-
ğindeki diğer başvuru evraklarının elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı olması tercihe bağlıdır.
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10. Elektronik olarak imzalanan bir doküman elektronik formatta olacağından bu dokümana ıslak imza atıla-
maz.

11. Elektronik olarak imzalanacak dokümanın sayfa sayısı birden fazla ise her sayfaya e-imza atılmaz, doküma-
nın elektronik olarak imzalanması yeterlidir. E-imza ile belgenin tüm sayfaları imzalanmış sayılmaktadır.

12. EBS’ye e-imzalı başvuru yapılsa dahi bazı başvuru evraklarının fiziksel olarak Kuruma sunulması istene-
bilmektedir. Hangi evrakların isteneceği ilgili birim tarafından belirlenmektedir. EBS sistemi üzerinden 
başvuru tamamlandığında, ilgili birim tarafından belirlenmiş fiziksel evrakların hangileri olduğu bilgisi 
ekranda gösterilmektedir. Ekranda gösterilen istenen fiziksel evraklar dışında diğer başvuru evraklarının 
Kuruma sunulmasına gerek yoktur.

13. Evrak tarih ve sayısı alınan bir başvuruda yanlışlık yapıldıysa başvurunun iptali için yeni bir üst yazı/dilek-
çe ile Kuruma başvurulması gerekmektedir. Ancak, ücret ödenerek yapılan başvuruların iptalinde ödeme 
iadesi yapılmaz.
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