Firma Uygulaması Dokümantasyon
Komisyon Elektronik Başvuru
İlk Müracaat
Başvuru Ücretini Sanal Pos ile Ödeme
Sanal Pos Önemli Hususlar
İlk Müracaat Başvurusunun Tamamlanması
Eski Komisyon Gündemine Yeniden Başvuru
SIK SORULAN SORULAR
Yüklediğim belgeler hangi dosya türünde olabilir ?
Diğer başvuru türlerine de elektronik başvuru yapabilecekmiyiz?
İthalat
Tek Pencere Entegrasyonu

Firma Uygulaması Dokümantasyon
Komisyon Elektronik Başvuru
Resimde de görüleceği üzere Komisyon --> Komisyon Başvuruları yolu ile Komisyon Başvuru Liste
sayfasına gelinir.

İlk Müracaat
Komisyon başvuru liste sayfasında + Yeni Komisyon Başvuru butonuna tıklanır.

İlk müracaatın gündem konusu seçiminin yapılacağı ekran gelir.

Herhangi bir gündem konusu seçildiğinde o gündem konusu başvuruya ait belgelerin yükleneceği
formlar görüntülenir. Örneğin Ambalaj Değişikliği seçimi yapıldığında örnek form:

Öncelikle başvuru yapılacak ilacı seçmeliyiz
İlk müracaatta Başvuru Dilekçesi belgesi zorunlu
Yıldız (*) ile işaretli belgeler zorunlu
Bundan sonraki aşamalarda farklı başvurularda talep edilen belgeler farklılaştığından Ambalaj
Değişikliği başvurusu özelinde müracaat sürdürülecektir.

İthal bir ilaç seçimi yaptık. Ambalaj Bilgi Formu Noter Onaylı Tercüme belgesi sadece ithal
ürünlerde zorunlu olduğundan yükleme yapmamız gerekiyor.
Farklı başvurularda yine sadece ithal yada sadece imal ilaca zorunlu olacak belgeler olabilir.
Son olarak başvuruyu değerlendirecek personele iletilmek üzere paylaşacağınız bir mesajınız var ise
bu mesajı da belirtebilirsiniz. + Ekle butonuna tıklandığında Komisyon Başvuru liste sayfası
görüntülenir.

Oluşan kaydı incelemek gerekirse Haziran 2021 dönemi için ACME SVELTE (İTHAL) ilacına Ambalaj
Değişikliği karar konusunda ilk müracaat yapılmış durumu İNCELEMEDE ve Başvuru İdarede yani

idare gerekli değerlendirmeyi yapıp bu başvuruyu haziran gündemine alacak yada müracaatta eksik
olan belgeler hususunda bilgilendirme yapacak anlamına geliyor.
Başvuru kaydının satırında en sağda yer alan Detay butonuna tıklanırsa

Yüklenen belgelerin hepsi şimdilik kırmızı. Kırmızı olan belgeler personelimizin kontrolünden henüz
geçmemiş olan belgelerdir. Personelimiz belgeleri uygun olarak işaretlediğinde belgelerin rengi yeşile
dönecektir. Tekrar liste sayfasına dönelim.

Başvuru Ücretini Sanal Pos ile Ödeme
Aşağıdaki resimden de görüleceği üzere React WP (İTHAL) ilacı için başvuru ödemesi yapılmış. Fakat
SVELTE 20 EC (İMAL) ilacı başvurusu için ödeme yapmamız gerekli.

SVELTE 20 EC (İMAL) başvurusu satırında yer alan Ödeme Yap butonuna tıklanır.
Sayfa Ziraat Bankası Sanal Pos sayfasına yönlendirilir.

Kart Numaranız, Kartın Son Kullanma Tarihi ve Güvenlik Numarası(CVV) bilgilerini doğru şekilde
girip GÖNDER butonuna tıklanır. Ödemelerde taksit opsiyonu pasif olmasına rağmen bankanızın +
Taksit veya Taksit Öteleme gibi opsiyon seçimleri çıkabilir. Bu durumlarda da gerekli seçimleri yapıp
yine GÖNDER butonuna tıklamanız gerekmektedir. Güvenliği üst düzeyde tutma adına FULL_3D
aktive edilmiş olduğundan

ekranı görüntülenir. Telefonunuza sms ile gelen kodu girerek Gönder butonuna tıklayınız.
Başarılı ödeme sonrası gelen banka ekranı

10 saniye sayar. Daha sonra Firma uygulamasının Başarılı ödeme sayfasına yönlendirme yapar.

Sanal Pos Önemli Hususlar
Elektronik olarak yapılan başvuruların ücret ödemelerini Sanal POS ile yapmalısınız. Manuel
ödeme yapıp dekontu sisteme yükleme artık yapılmayacaktır.
Ödemelerinizi aktif komisyon döneminin son günü saat 18:00'a kadar yapabilirsiniz. (Örneğin
Haziran 2022 başvuruları için 27 Mayıs 2022 saat 18:00'a kadar)
Ödeme yapılmayan başvurular personelimiz tarafından dikkate alınmayacaktır.
Ödeme işlemleri için 3D Secure desteği olan yani ödemeyi tamamlamadan önce telefonunuza
sms gelmesi gerekli olan bir kart kullanılmalıdır.
Taksit yapılmamaktadır. (Bankanızın +Taksit veya Taksit Öteleme seçenekleri hariç)
Ödeme işlemini nihai ekran olan Firma uygulamamızdaki Başarılı ödeme sayfası ekranına kadar
ara vermeden sabırla tamamlayınız. Aksi takdirde komisyon başvuru listesinde ödeme yap
butonuna tıklayarak en baştan başlamanız gerekli.
Ödemenizi başarılı tamamladığınız halde tekrar firma uygulamasına dönüşte aşağıdaki gibi hata
mesajı alabilirsiniz.

Bu tür durumlarda Görüş/Öneri'den ilaç adını, başvuru türünü ve varsa Sipariş Numarasını
mutlaka belirterek durumu izah edip ekran görüntüsü paylaşarak Bakanlığımız ile irtibata geçiniz.
Konu incelenip gerekli bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.

İlk Müracaat Başvurusunun Tamamlanması
Ödemeyi tamamladık. Bu arada personelimiz de gerekli değerlendirmeyi yapıp Ambalaj Bilgi
Formunun Son Ambalaj Bilgi Formu ile aynı yüklendiğini tespit ettiğini varsayalım. Personelimiz

başvurunun durumunu Belge Eksik durumuna çeker uygun mesajını yazar ve başvuruyu geri
gönderir.

Başvuru İdarede sütununda çarpı olduğundan belge artık bizde. Gerekli müdahaleyi yapıp başvuruyu
tekrar idareye göndermeliyiz. Başvurumuzun satırında Güncelle butonuna tıklanır.

Görüldüğü üzere Ambalaj Bilgi Formu belgesi hariç tüm belgeler onaylanmış. Ambalaj Bilgi Formu
doğru belgeyi yükleyelim. Yaptığımız işleme uygun bir mesajı, Mesela talebimiz olan ambalaj bilgi

formu yeniden yüklendi gibi, yazıp başvurumuzu yeniden idareye gönderelim. Personelimiz
başvuruyu Uygun Buldu. Henüz gündeme alınmadı.

Bilahare personelimiz başvuruyu komisyon gündemine alma işlemini de gerçekleştirdiğinde

Başvurumuz başarılı şekilde tamamlanır.
İdareye belge düzeltmelerini aktif komisyon dönem başvurusunun son tarihine kadar
gönderebilirsiniz.

Eski Komisyon Gündemine Yeniden Başvuru
Daha önce var olan komisyon gündeminde yer almış ve henüz UYGUN durumunda olmayan
gündemlere yeniden başvuru yapabiliriz. Komisyon --> Gündem Verileri menüsü takip edilerek
Gündem sayfası görüntülenir. Yeniden başvuru yapılmak istenen ilaç bulunur.

Örneğimizde ACME BLAZOR (İTHAL) ilacı 2016 Aralık komisyon döneminde ve Bilgi İstendi
durumunda. Henüz uygun durumda olmayan bu komisyon gündemi için Haziran 2021 komisyon
dönemine başvurmak istiyoruz. En sağda yer alan turuncu renkli Başvuru Yap butonuna tıklanır.
Yeniden Ambalaj Değişikliği İnceleme Başvuru sayfası görüntülenir.

Dikkat edilirse yeniden başvuru için istenen bilgiler çok daha az. Dekont, Son Ambalaj Bilgi Formu ve
Gizli Reçete gibi belgeler yok. Öncelikle tek zorunlu belge olan dilekçe yüklenir.

Hem Ambalaj Bilgi formu hem de Noter Onaylı Tercüme belgeleri opsiyonel alanlar. Bu iki belgeyi
yüklemeden sadece dilekçenizi yükleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Fakat idarenin istediği belgeler
Ambalaj Bilgi Formu veya Noter Onaylı Tercüme belgeleri ile alakalı belgeler ise her belgeyi kendine
en yakın alana yüklemelisiniz.
Örneğin ilk başvurunuzda idareye Çince belgenin İngilizce tercümesini ibraz etmiş olalım. Fakat idare
Çince belgenin Türkçe tercümesini de istemiş ise biz Türkçe tercüme belgesini kendisine konu olarak
en yakın olan Noter Onaylı Tercüme alanından yüklemeliyiz.

SIK SORULAN SORULAR
Yüklediğim belgeler hangi dosya türünde olabilir ?
An itibariyle pdf, word (doc veya docx) ve rar uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz.

Diğer başvuru türlerine de elektronik başvuru yapabilecekmiyiz?
Şu an sadece Ambalaj Değişikliği ve Spesifikasyon Değişikliği konularında elektronik başvuru
yapabilirsiniz. İlk etapta fizik ve kimya uzmanlarımızın incelediği Teknik Spesifikasyon, Raf Ömrü, Gizli
Reçete Değişikliği başvuru türlerinin açılması planlanmaktadır.

İthalat
Tek Pencere Entegrasyonu

