
Firma Aktarım Koşulları 

1. Firmanın TİTUBB’da faaliyet türü "Tıbbi Cihaz İmalatı/İthalatı/Bayii" olan kayıtlı (onaylı) bir 

firma olması 

2. Vergi numarası dolu ve uzunluğu 10 veya 11 hane olan firmalar 

3. Onaylı, silindi, red durumlarında birden fazla firma detayı olmayan firmalar  

4. Firmanın kayıtlı durumda ve iş kurallarına uyan kayıtlı durumda en az bir belgesinin olması  

Belge Aktarım Koşulları 

1. Onaylı durumdaki belgeler aktarılır. Onaylı olmayan belgeler aktarılmaz.  

2. Belge numarası olmayan belgeler aktarılmaz. 

3. ÜTS kapsamı dışındaki belge türüne ait olan belgeler aktarılmaz. (ÜTS Kapsamı: Uygunluk 

Beyanı, EC Sertifikası, Kalite, Yetki Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Katalog, Yerli Malı Belgesi) 

4. Fiziksel dosyası olmayan belgeler aktarılmaz. 

5. Aynı Belge EsID için onaylı, red, silindir durumlarında birden fazla kaydı olan belge 

aktarılmaz. 

6. Sınıfı ya da ek belgesi olmayan uygunluk beyanları aktarılmaz.  

7. Yönetmeliği ve ek belgesi Olmayan EC Belgeleri aktarılmaz. 

8. Ana Yönetmelik ve sınıf bilgisi arasında uyumsuzluk olan uygunluk beyanları aktarılmaz.  

9. Onaylayan ya da belgelendiren kuruluşu olmayan kalite belgeleri ile onaylayan kuruluşu 

olmayan EC belgeleri aktarılmaz. 

10. İmalatçısı olmayan EC belgeleri ve uygunluk beyanları aktarılmaz.  

11. Tarihlerle ilgili iş kurallarına uymayan belgeler aktarılmaz  

1.     Başlangıç tarihi bitiş tarihinden büyük olanlar belgeler aktarılmaz.  

2.     Başlangıç tarihi veya bitiş tarihinden herhangi birisi olmayan EC belgeleri ve 

kalite belgeleri aktarılmaz. 

3.     Başlangıç tarihi olmayan uygunluk beyanları ve yetki belgeleri aktarılmaz.  

4.     Hem Başlangıç (Basım) tarihi hem de güncelleme bilgisi olmayan kullanım 

kılavuzları aktarılmaz. 

12. Orijinal doküman tipinde sıkıntı olan kayıtlar aktarılmaz.  

1. Dosyası Attached Files tablosu üzerinde tutulanlar için 



1. Orijinal Dokuman Tipi Türkçe veya NULL ise tek dosyası olmalı. Aksi halde 

aktarılmaz. 

2. Orijinal Dokuman Tipi Yabancı ise iki dosyası olmalı. Aksi halde aktarılmaz. 

2.  Dosyası Belge tablosu üzerinde tutulanlar için 

1. Orijinal Dokuman Tipi Türkçe olanların varsa Türkçe Dokümanı yoksa 

Yabancı Dokümanı aktarılır. 

2. Orijinal Dokuman Tipi Yabancı olanların eğer iki dokümanı da varsa 

aktarılır. Aksi halde aktarılmaz. 

3. Orijinal Dokuman Tipi NULL olanların iki doküman varsa yabancı tipinde; 

sadece Türkçe Dokümanı varsa Türkçe tipinde aktarılır. Sadece Yabancı 

dokümanı varsa aktarılmaz. 

Ürün Aktarım Koşulları 

1. Aktarılacak bir belgesi olmayan ürünler aktarılmaz. 

2. Onaylı durumdaki ürünler taslak olarak aktarılır. Onaylı olmayan ürünler aktarılmaz. 

3. Barkod Numara Türü geçersiz olan veya geçici barkod olan ürünler aktarılmaz.  

4. Barkod numarası barkod algoritmasına uymayan ürünler aktarılmaz.  

5. Birden fazla onaylı ürün detayı olan ürünler aktarılmaz. 

 


