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GİRİŞ
uhsat başvuurusu yapılm
mak üzere hazırlanmışş ruhsat do
osyasının
Bu kılavvuz, elektrronik ilaç ru
klasör yyapısının haazırlanması ve hazırlannan klasörle
erin/dokümanların otooriteye sunu
ulmadan
önce kullanıcı tarrafından do
oğruluğunu n kontrol edilebilmessi için haz ırlanmış Elektronik
Ruhsat Dosya Konttrol Program
mı’nın kullannılması ile illgili bilgi verrmektedir.
nusu dosya kontrol prrogramı, eleektronik ruhsat başvurusunda suunulacak klaasörlerin
Söz kon
isimlend
dirilmesindee ve yerleştirilmesinnde hata olasılığını en aza iindirmek amacıyla
a
hazırlan
nmıştır.
Elektron
nik Ruhsat Dosya Kon
ntrol Progrramı kullanılarak CTD formatındaaki ruhsat başvuru
dosyasının içerdiği klasör yapısının otoomatik olarak hazırlan
nması ve h azırlanan dosyanın
d
kontrolü
ü için aşağıd
daki adımlar izlenmeliddir.
ELEKTRO
ONİK RUHSSAT DOSYA KONTROL PPROGRAMII’NIN YÜKLE
ENMESİ
Elektron
nik Ruhsatt Dosya Kontrol
K
Proogramı “Ru
uhsat Konttrol Prograamı” sekm
mesinden
indirileb
bilir.
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RUHSATT DOSYASIN
NIN İÇERDİĞ
Ğİ KLASÖRLLERİN OLUŞŞTURULMAS
SI
“Firma Giriş” ekraanı aracılığıyla “İlaç R
Ruhsat Başvvuru Ekle” alanından “e‐Ruhsat Başvuru
Formu”na kaydı yaapılmış olan
n ürünün “İ laç Ruhsat Başvuru Ta
akip” sekmeesinde yer alan
a
xml
formatındaki “Şab
blon”u uyggun bir issimle bilgiisayara kaydedilir (KKılavuzun ilerleyen
i
bölümleerinde bu şaablondan “w
web şablon”” adıyla sözz edilmekted
dir).
e‐Ruhsaat Dosya Ko
ontrol Progrramı ana ekkranında “Ü
Ürün Dosyası Oluşturm
ma” sekmesi tıklanır
(Şekil 1)).

Şekil 1. Ü
Ürün dosyası oluşturma.

Açılan eekranda “Ü
Ürün Dosyaası Oluşturm
ma” alanınd
da “Web Şablon
Ş
Yük le” butonu
u tıklanır
(Şekil2aa).
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Şekil 2a.. Ürün dosyaası oluşturma
a alanına webb şablonun yüklenmesi.
y

Açılan ““index xml” penceresi yardımıyla
y
bbilgisayara daha
d
önce kaydedilmiş
k
ş olan “web
b şablon”
yüklenirr (Şekil 2b).

Şekil 2b.. “Index xml”” penceresinde web‐sabllon.xml dokümanının seçilmesi.

“Klasör Yapısı Oluşştur” tıklanarak, açılann “Klasöre Gözat”
G
penceresinde pprogram tarafından
odülleri içerren klasör yapısının
y
otomatik olarak haazırlanacak ruhsat başşvuru dosyaasına ait mo
“
Klasörr Oluştur” tııklanır (Şekil 3). Şekil 3’’te yer alan örnekte
bilgisayaara kaydedilmesi için “Yeni
“Yeni Kllasör Oluştu
ur” tıklandığğında açılann klasöre “te
estkontrol” adı verilmişştir.
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Şekil 3. R
Ruhsat dosyaası klasör yap
pısının kaydeedileceği klassörün belirle
enmesi.

Bilgisayara kayded
dilen ruhsatt başvuru ddosyasına ait ağaç ya
apısı ekrandda Şekil 4’tteki gibi
görünürr.
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Şekil 4. R
Ruhsat başvu
uru dosyasına ait ağaç yaapısı.

Program
m tarafındaan otomatik olarak o luşturulan ruhsat başşvuru dosyaasında başvurunun
içeriğinee göre gereekli ise klassör/dokümaan ekleme ve
v çıkarma işlemleri yyapılabilir. Program,
P
elektron
nik ruhsat dosyası klaasör yapısınnda modüllleri içeren ana klasörrün içine ek olarak
sadece “ek” ve “emad”
“
klaasörlerinin yerleştirilm
mesine izin vermekte dir. Ancak,, modül
klasörleeri ile “ek” ve
v “emad” klasörleriniin içine form
matta belirtilmeyen kllasör/doküm
manların
eklenmeesi gerektiğğinde bu klaasör/doküm
manların isim
mlendirmesii “Elektronikk Ruhsat Baaşvurusu
için Dossya Gerekliliklerine İlişkkin Kılavuz””un 10. mad
ddesinde be
elirtilen kurrallara uygu
un olarak
yapılmaalıdır.
“ek” vee “emad” klasörlerinin içine isimllendirme fo
ormatı “Elektronik Ruhhsat Başvurrusu için
Dosya G
Gerekliliklerrine İlişkin Kılavuz”unda
K
a belirtilmişş bir doküman yerleştirrilmesi gere
ektiğinde
dokümaan başlıklarrının baş kıssmında yer alan sayı ve
v harf beliirteçleri kalldırılmalıdır (Örnek:
“32s‐em
m” klasörü “em” klasörrü olarak addlandırılmallıdır).
Oluşturulan klasör yapısının içinde yer aalan pdf uzaantılı doküm
manlar sadeece örnek amacıyla
a
yerleştirrilmiş boş dokümanlaar olup, ootoriteye su
unulmak üzzere düzennlenecek elektronik
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ruhsat d
dosyasında bu dokümanlar başvuuru sahibi tarafından
t
hazırlanmışş ve aynı isimler ile
isimlend
dirilmiş orijiinal dokümanlar ile yerr değiştirilm
melidir.
Elektron
nik başvuru
uda kullanılm
mak üzere ggerekli klasö
ör/doküman ekleme/ççıkarma işle
emleri ile
son haaline getirilen ruhsatt başvuru dosyasının
n şablonun
nu oluşturrmak için “Şablon
Oluşturma” bölümündeki adım
mlar izlenm elidir.
N OLUŞTUR
RMA
ŞABLON
Bilgisayarda kayıtlıı olan ve ottoriteye su nulmak üze
ere gerekli değişiklikleerin yapıldığğı ruhsat
u dosyasına ait klasör yapısının xm
ml formatın
ndaki şablonunu oluştturmak için “Şablon
başvuru
Oluşturma” sekmeesi tıklandığıında Şekil 5 ’teki ekran açılır.

Şekil 5. ŞŞablon Oluştturma.

“Gözat”” butonu tıkklanarak, xm
ml şablonu ooluşturulmaak istenen ana klasör seeçilir (Şekil 6).
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Şekil 6. xxml formatın
ndaki şablonu
u oluşturulm
mak istenen ana
a klasörün seçilmesi.

“Firma ŞŞablon Ürett” tıklandığıında Şekil 7’’deki şablon
n oluşur.

Şekil 7. İİEGM’ye sunulmak üzere
e hazırlanmışş klasör yapıssından üretilen xml şabloon.
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Oluşturulan şablon
n “Kaydett” butonu tıklanarakk uygun birr isimle billgisayara kaaydedilir
(Kılavuzzun ilerleyen
n bölümlerinde bu şab londan “firm
ma şablon” adıyla söz eedilmektedir).
Program
m tarafından üretilen klasör
k
yapıssına yeni biir doküman
n/klasör ekleenirken “Elektronik
Ruhsat Başvurusu için Dosyaa Gereklilikklerine İlişkin Kılavuz”un 10. ma ddesinde belirtilen
b
kurallarra uygun isimlendirme yapılmamı ş ise Şekil 8’de
8
yer ala
an ekranda ki uyarı görrünür ve
klasör yyapısında geerekli düzelttmeler yapı lmadan pro
ogram “firma şablon”u üretmez.

Şekil 8. H
Hatalı isimlendirme yapıllan dokümannlar için “HATTA” ekranı.

n hazırlanann harici bellekte yer
ÖNEMLLİ NOT: Elekktronik ruhssat başvuru su kuruma sunulurken
alan ürü
ün dosyasın
nın içinde “ffirma şablonn” da yer allmalıdır. Sun
nulan başvuurunun ilgili şubede
değerlendirilebilmeesi için “firm
ma şablon”uun sunulmaası zorunludur.
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ŞABLON
N KARŞILAŞŞTIRMA
Başvuru
u formunun
n doldurulm
masıyla siste m tarafındaan otomatikk olarak üreetilen “web şablon”
ile başvvuruda sunu
ulacak olan
n klasör yappısına ait “ffirma şablon” arasındaa farklılıklarr olduğu
düşünülüyor ise sonradan
s
üretilen klassör yapısının formata uygunluğuunu kontro
ol etmek
amacıyla “Şablon Karşılaştırm
K
a” opsiyonuu kullanılabilir (Şekil 9).

Şekil 9. ŞŞablon Karşıllaştırma.

“Web ŞŞablon Yükle” butonu tıklanarak başvuru fo
ormunun do
oldurulmasıı ile elde edilen ve
daha ön
nceden bilgiisayara kayd
dedilmiş olaan “web şab
blon” ilgili alana
a
yüklennir.
“Firma Şablon Yükkle” butonu tıklanarak başvuruda sunulacak olan ruhsaat dosyasınıın klasör
yapısınaa ait “firma şablon” ilgili alana yükklenir.
Karşılaştırma yapıllacak olan şablonlarınn yüklenme
esiyle Şekil 10’da yer alan ve ikki şablon
arasındaaki farklılıkları (dosyaların silinmeesi/eklenme
esi, isimlend
dirme hatassı, boyut hatası gibi)
gösteren ağaç yapısı görünür. Ağaç yapı sında belirttilen hata uyarıları “Şaablon Karşılaaştırma”
ekranında yer alm
maktadır. He
er bir uyarıı farklı renk ile belirtilmiş olup, imleç bu renklerin
r
üzerine getirildiğinde ilgili açıkklama beliri r.
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Şekil 10.. Karşılaştırm
ma yapılacak olan şablonl arın yüklenm
mesiyle görünür olan ağaaç yapısı.

Şekil 100’daki örnekkte yer alan uyarılar sıraasıyla aşağıda açıklanm
maktadır:
“10‐ustyyazi.pdf” olarak adlandırılmış dokkümanın yaanında mavvi renkli “is imlendirme
e hatası”
uyarısı görünmekktedir. Dokkümanın a dının “Elektronik Ru
uhsat Başvvurusu için
n Dosya
Gereklilliklerine İliişkin Kılavu
uz”una gö re “10‐kap
pak‐yazisi.pdf” olmas ı gerektiği parantez
p
t
ile beelirtilmiştir.
içinde ““Doğru İsimllendirme” tanımı
“14‐uzm
m‐bil” klasö
örünün silin
nmiş olduğuu klasörün yanında yer alan kırm
mızı renkli “SSilinmiş”
yarısı ilee belirtilmişştir.
“31‐icin
ndekiler.pdff” olarak ad
dlandırılmışş ve boyutu
u 30 MB’yii aşan doküüman için hem
h
sarı
renkli b
boyut aşmaa uyarısı ve
erilmiş, hem
m de paran
ntez içinde doküman adının “Elektronik
Ruhsat Başvurusu için Dosya Gereklilikleerine İlişkin Kılavuz”una göre “31‐‐ic‐tab.pdf”” olması
oğru İsimle ndirme” taanımı ile belirtilmiştir.
gerektiğği parantezz içinde “Do
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Modül yyapısına ek olarak ekle
enmiş “ek” kklasörü ve altındaki
a
dokümanlar/kklasörler yeşil renkli
“Eklenm
miş” uyarısıyyla belirtilm
miştir.
İsimlend
dirmesinde büyük haarf kullanılaan ya da boşluk bırrakılan dokkümanların isimleri
program
m tarafındaan otomatikk olarak ollması gerekken formata dönüştürrülür. Şekil 10’daki
örnektee klasör yap
pısında “format disi” oolarak adlan
ndırılmış kla
asörün adı pprogram tarafından
otomatik olarak “fo
ormat‐disi” haline dönnüştürülmüşştür. Bu dü
üzeltmenin klasör yapısında da
yapılmaası gerekmeektedir.

NOT:
1. “Şab
blon Karşılaaştırma” ile
e oluşan ağğaç yapısınd
da program
m tarafındann belirtilen hatalar,
başvuru
unun eksikssiz şekilde kuruma suunulmasının
n sağlanması için sadeece uyarı amacıyla
a
gösterilmektedir. Yapılan ruhsat başvuurusunun kurum
k
tara
afından kabbul edilece
eği veya
mına gelmemektedir.
edilmeyyeceği anlam
2. Web
b şablon kullanılarak program tarrafından oto
omatik olarak oluşturuulan ruhsat başvuru
dosyası içeriğindekki klasör ve doküman issimleri (Dossya Gerekliliklerine İlişşkin Kılavuz’’da italik
olarak b
belirtilen isimlendirme
eler, doküm
man ekleme
e ve çıkarma dışında) ddeğiştirilme
emelidir.
Aksi halde, “Şablon
n Karşılaştırma” alanınnda isimlend
dirme hatassı ortaya çıkkmaktadır.
3. Kurrumumuza gönderecceğiniz Ürrün Klasö
örünün th
humbs doosyası içerrmemesi
gerekmektedir. Th
humbs dossyalarının hhepsinin siilinmesi ge
erekmekteddir. Bilgisayyarınızda
“Klasör Arama Seçeenekleri” ,““Görünüm” altındaki “G
Gizli Dosya,Klasör ve Süürücüleri Gö
öster” in
örünür halee getirdikte
en sonra
işaretli olması gerreklidir. Bu işlemi yappıp, Gizli dosyaları gö
“Thumss.db” dosyaalarıda klaasörünüz iççinde görü
ünür hale geleceğindden silme işlemini
gerçekleeştirebilirsin
niz.

