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Direktiflerden MDR’a Geçiş
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MDR Geçiş Süreci 
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MDD ve AIMDD gerekliliklerinin karşılanması,

Tasarım ve kullanım amacında önemli değişiklik

olmaması

MDR kapsamında Kalite Yönetim Sistemi (KYS), Piyasaya

Arz Sonrası Gözetim (PMS), Piyasa Gözetimi ve Denetimi

(PGD), vijilans ve kayıt (cihaz, işletme) gerekliliklerinin

karşılanması ŞARTIYLA



MDD – MDR Yapısal Farklılıklar
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MDD MDR 



MDD – MDR Kapsam Farklılıkları
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MDR

(MDD+AIMDD)

Tıbbi amaçlı olmayan 
ürünler

(EK XVI)

Cansız veya cansız 
hale getirilmiş insan 
doku veya hücreleri 
türevleri kullanılarak 
imal edilen cihazlar

• Diğer Direktiflerle düzenlenen ürünler (gıda, kozmetik, tıbbi 
ürünler, kan ürünleri vb.) MDD’de olduğu gibi MDR’da da 
kapsam dışında bırakılmıştır.  

• Bunlara ek olarak, ileri tedavi ürünleri ve canlı materyaller 
(doku, hücre, mikroorganizma, mantar, bakteri vb.) içeren 
ürünler de açıkça kapsam dışında bırakılmıştır. 

EK XVI Örnek Cihazlar

 Renkli kontakt lensler 
 Vücut modifikasyonu 

implantları
 Liposakşın 
 Dermal dolgular 
 IPL, epilasyon lazerleri 
 Dövme silme 

ekipmanları 



MDD – MDR Tanımlarda Farklılıklar
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‘tıbbi cihaz’, tanımına:

• Hastalığın tahmini, prognozu,

• Fizyolojik ya da patolojik sürecin veya durumun; araştırılması, ikame edilmesi veya modifikasyonu,

• Organ, kan ve doku bağışları dâhil olmak üzere, insan vücudundan elde edilen örneklerin in vitro

muayenesi vasıtasıyla bilgi sağlanması

tıbbi amaçları ile birlikte

 İmplant, reaktif,

 Gebeliğin desteklenmesine yönelik cihazlar,

 Tıbbi cihazların, cihaz aksesuarlarının ve Ek XVI’daki ürünlerin temizliği, dezenfeksiyonu veya

sterilizasyonu için özel olarak tasarlanan ürünler

eklenmiştir.
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Vijilans raporlamaları
HS/CS Değişiklikleri izleme
Etiketleme gereklilikleri
Cihazı tasarlattığı/imal ettirdiği kişiye ilişkin bilgiler  
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İmalatçı Yükümlülükleri – Madde 10
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Bir cihazı imal eden / tamamen yenileştiren /
tasarlanmış, imal edilmiş ya da tamamen
yenileştirilmiş bir cihazı olan ve bu cihazı kendi
adı ya da ticari markası altında pazarlayan gerçek
veya tüzel kişi

Kalite Yönetim Sistemi, Risk Yönetimi Sistemi,
Piyasaya Arz Sonrası Gözetim (PMS) Sistemi 

Mevzuata uyum sorumlusu 

Zarar tazminatı için gerekli mali teminat

Kayıt/UDI

5 Klinik değerlendirme/ Piyasaya arz sonrası klinik takip (PMCF)



1Mevzuata uyum sorumlusu

Teknik dokümantasyonu, EC Sertifikaları ve 
Uygunluk Beyanını bulundurma 

Şikâyet/olumsuz olaylardan imalatçıyı haberdar 
etme, kaydını tutma
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Kayıt 

İmalatçı Yönetmelik’e aykırı hareket ettiğinde 
yasal olarak sorumlu

Yetkili Temsilci Yükümlülükleri Madde 11-12

Birlik dışında yerleşik bir imalatçıdan 
yazılı bir yetki belgesi alarak ve bu yetki 
belgesini kabul ederek imalatçının bu 
Tüzük kapsamındaki yükümlülükleriyle 
ilgili belirli görevleri onun adına 
gerçekleştiren Birlik içerisinde yerleşik 
gerçek veya tüzel kişidir.

8

Açıkça tanımlanmış yazılı görevler 
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İthalatçı ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri 

CE işareti/Etiketleme/Uygunluk Beyanı, UDI atamasını doğrulama
Depolama/taşıma şartlarına uyma 
Ciddi risk teşkil eden/sahte cihazları Yetkili Otoriteye bildirme
Şikâyetlerin/uygunsuz cihazların kaydını tutma
Düzeltici faaliyetlerde işbirliği 

İthalatçı ve Dağıtıcıların Ortak Yükümlülükleri 

İthalatçı – Madde 13 Dağıtıcı – Madde 14

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 9

• Cihaza/ambalajına kendi bilgilerini 
iliştirme

• Kayıt 
• Sertifikaları ve Uygunluk 

Beyanlarını saklama
• Yetkili temsilci atandığını 

doğrulama 

• İthalatçının cihaza/ambalajına/ 
beraberindeki bir dokümana 
bilgilerini iliştirdiğini doğrulama

• Cihazın uygunluğunu göstermeye 
yönelik dokümanları sağlama



İktisadi İşletmecilerin Temel Yükümlülükleri

10Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

İktisadi işletmeciler; AB uygunluk beyanının kapsadığı son cihaz
piyasaya arz edildikten sonra en az 10 yıl süreyle- implante
edilebilir cihazlar için en az 15 yıl süreyle

 bir cihazı kime tedarik ettiklerinin,

 bir cihazı kimden tedarik ettiklerinin

kaydını tutmakla ve talebi halinde Yetkili Otoriteye sunmakla
yükümlüdür.

 profesyonelini.



İmalatçı Yükümlülüklerinin İthalatçı, Dağıtıcı veya Diğer Kişiler için Geçerli 
Olduğu Durumlar 
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 Kendi adı, kayıtlı ticari unvanı veya kayıtlı ticari markası 
altında bir cihazı piyasada bulundurması,

 Cihazın kullanım amacını değiştirmesi, 
 Uygulanabilir gerekliliklere uygunluğun etkilenebileceği 

bir şekilde cihazı modifiye etmesi halinde

imalatçı sayılır.  

Yeniden Ambalajlama ve Etiketleme

 İmalatçı tarafından sağlanan bilgilerin ya da pazarlama için
gerekli diğer bilgilerin çeviri dâhil temini

 Orijinal durumun korunduğu bir şekilde yeniden
ambalajlama/dış ambalaj değişikliği

 Kalite Yönetim Sistemi kurulması,
 Bir Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen KYS ile ilgili

sertifikanın sunulması
 En az 28 gün önce imalatçı ve Yetkili Otorite’nin

bilgilendirilmesi,
 Talep üzerine, etiket, IFU, yeniden ambalajlanmış cihaz

numunesinin sunulması
 Kendi bilgilerinin eklenmesi
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Mevzuata Uyum Sorumlusu – Madde 15
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Cihazın salıverilmesinden önce KYS’ye uygunluğunun
kontrol edilmesi

Teknik dokümantasyon ve uygunluk beyanının düzenlenmesi 
ve güncel olması

Piyasaya arz sonrası gözetim gerekliliklerinin (PMS)
karşılanması

Vijilans kapsamında Yetkili Otoritelere raporlama
gerekliliklerinin karşılanması

5 Araştırma amaçlı cihazlar için genel güvenlilik ve
performans beyanının hazırlanması

Her birine görevlerin yazılı olarak atanması
şartıyla mevzuata uyumdan sorumlu kişi
bir ekip de olabilir.



İmplant Kartı 
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Süturlar, zımba telleri, dental dolgular, dental braketler, diş kronları, vidalar, 
kamalar, plakalar, teller, pinler, klipsler ve konektörler hariç implantlar için; 
 İmalatçı ve cihazı tanımlayıcı bilgiler, 
 Uyarı, tedbir, önlemler,
 Kullanım ömrü ve gerekli takipler hakkında bilgiler,
 Hastanın maruz kalabileceği malzemeler ve maddeler hakkında genel 

niteliksel ve niceliksel bilgiler dâhil hasta tarafından güvenli kullanımı 
sağlayacak tüm bilgiler hastaya sunulur. 

İmalatçı ve cihazı tanımlayan bilgiler İMPLANT KARTI vasıtasıyla sunulur. 
Bu bilgiler, meslekten olmayan bir kişi tarafından kolaylıkla anlaşılabilir bir 
şekilde yazılır ve uygun olduğunda güncellenir. 

** MDCG 2019-8



Piyasaya Arz Öncesi Süreç
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Piyasaya Arz Öncesi Adımlar
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Cihazın MDR kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi

Risk sınıfının belirlenmesi

Uygulanabilir güvenlilik ve performans gerekliliklerinin belirlenmesi

Uygunluk değerlendirme prosedürünün belirlenmesi

Teknik dokümantasyon hazırlanması

Uygunluk değerlendirme prosedürünün uygulanması 

UDI-DI atanması

Uygunluk Beyanı hazırlanması

CE İşareti iliştirilmesi 

UDI-PI iliştirilmesi



Sınıflandırma
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Sınıf III

Sınıf IIb

Sınıf IIa, Is, Im
Ir

Sınıf I

MDR-EK VIII

18 Kural 22 Kural 

 İnvaziv Olmayan 
Cihazlar 

 İnvaziv Cihazlar 

 Aktif Cihazlar 

 Özel Kurallar 

MDD-EK IX

Kural:1-4 Kural:1-4

Kural: 5-8 Kural: 5-8 

Kural: 9-12 Kural: 9-13 

Kural: 13-18                 Kural: 14-22

*MDR’da cihaza uygulanabilir bütün kurallar belirtilecek, en yüksek kural ve alt kural uygulanacaktır. 



Sınıflandırma / İnvaziv Olmayan Cihazlar Kural 1-4 
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Sınıf III

Kural 1 – İnvaziv olmayan cihazlar

Kural 2 – Aktarım (channelling) ya da muhafaza amaçlı cihazlar              

«hücreler»

Kural 3 – Kan, vücut sıvıları ya da diğer sıvıların biyolojik/kimyasal bileşimi değiştirmek amaçlı cihazlar     
«insan doku ve hücreleri» 

– Vücuttan alınan hücre, doku, organlara doğrudan temas halinde in vitro kullanımı amaçlanan cihazlar     
(IVF, organ saklama solüsyonları vb.) «Sınıf III» 

Kural 4 – Hasarlı deri ile temas eden cihazlar
«hasarlı mukoz membran»
«hasarlı mukoz membrana temas eden invaziv cihazlar»



Sınıflandırma / İnvaziv Cihazlar Kural 5-8
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Ismarlama
Sınıf I

Kural 5 – Sınıf I aktif cihaz bağlanması amaçlanan invaziv cihazlar

«aktif cihaza bağlanması amaçlanmayan ya da»

Kural 6 – Geçici kullanımı amaçlanan cerrahi invaziv cihazlar 
«kalp veya merkezi dolaşım sistemi ile doğrudan temas halinde sınıf III» 

Kural 7  – Kısa süreli kullanımı amaçlanan cerrahi invaziv cihazlar 
«kalp veya merkezi dolaşım sistemi ile doğrudan temas halinde sınıf III»

Kural 8  – İmplante edilebilir ve uzun süreli kullanımı amaçlanan cerrahi invaziv cihazlar 
«AIMD ve aksesuarları, meme implantları ve cerrahi meşler, total/kısmi eklem replasman cihazları,

spinal disk replasmanı cihazları ve spinal kord ile direkt temas eden implantlar sınıf III»



Sınıflandırma / Aktif Cihazlar Kural 9-13

19Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Ismarlama
Sınıf I

Kural 9 – Enerji vermesi ya da enerji değişimi yapması amaçlanan aktif terapötik cihazlar 

«Terapötik amaçlara yönelik iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazlar ve bunları kontrol eden/izleyen/doğrudan etkileyen  
cihazlar sınıf IIb»

«Aktif implante edilebilir cihazların performansını kontrol etmek/izlemek/doğrudan etkilemek amaçlı cihazlar sınıf III»

Kural 10 – Tanılama ve izleme amaçlı cihazlar
«Hastanın ani tehlikede olduğu klinik durumlarda tanılama amaçlı aktif cihazlar sınıf  IIb» 

Kural 11   – Tanılama veya terapötik amaçlı karar almak için kullanılan yazılımlar
«Terapötik veya tanılama amaçlı kararlar için bilgi sağlayan yazılımlar en az sınıf IIa»
«Diğer durumlarda sınıf I»  

Kural 12 – MDD Kural 11  - Tıbbi ürünleri, vücut sıvılarını ve diğer maddeleri vücuda tatbik etmek/  vücuttan uzaklaştırmak amaçlı 
cihazlar

Kural 13- MDD Kural 12 – Diğer tüm aktif cihazlar



Sınıflandırma / Özel Kurallar 14-22

20Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Ismarlama
Sınıf I

Kural 14 – Tıbbi ürün ihtiva eden cihazlar

«İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ürünler»

Kural 15 – MDD Kural 14 - Doğum kontrolü ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasının önlenmesi amaçlı cihazlar

Kural 16  – MDD Kural 15 - Tıbbi cihazları dezenfekte etmek amaçlı cihazlar
«Sterilize etmeye yönelik cihazlar»

Kural 17 – MDD Kural 16  - X ışınıyla oluşturulan görüntüleri kayıt amaçlı cihazlar

Kural 18- MDD Kural 17 – Hayvan kaynaklı dokular içeren cihazlar 
«İnsan kaynaklı dokular, hücreler, türevleri ve hayvan kaynaklı hücreler, türevleri»



Sınıflandırma / Özel Kurallar 14-22
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Ismarlama
Sınıf I

Kural 19 – Nanomateryaller
«Nanomateryal içeren ya da nanomateryalden oluşan cihazlar en az sınıf IIa»

Kural 20 – Tıbbi ürünün inhalasyon yoluyla verildiği invaziv cihazlar 
«(cerrahi invaziv cihazlar hariç) sınıf IIa»
«Etki mekanizması tıbbi ürünün etkililiği/kalitesini etkiliyorsa ya da yaşamı tehdit eden durumların tedavisinde kullanılması 
amaçlanıyor ise sınıf IIb»

Kural 21 – Deriden veya vücut açıklıklarından uygulanan, vücut tarafından emilen ya da  vücutta lokal dağılan maddelerden oluşan 
cihazlar

«En az sınıf IIa»
«Sistemik absorbsiyon, etki gösterdiği yer ve uygulama yerine göre sınıflandırma» 

Kural 22- Bütünleşik tanı fonksiyonu olan aktif terapötik cihazlar 
«sınıf III»



Genel Güvenlilik ve Performans Gereklilikleri
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• En son teknolojik gelişmeler/dokümanlar dikkate alınmalıdır !

 Risk yönetim sistemi
 Cihazda kullanılan maddeler (CMR, endokrin bozucu, nanomateryal vb.),
 İnsan vücudu tarafından absorbe edilen veya insan vücudunda lokal olarak dağılan maddelerden ya da

madde kombinasyonlarından oluşan cihazlar,
 Cansız veya cansız hale getirilmiş insan kaynaklı dokuların veya hücrelerin türevleri kullanılarak imal edilen

cihazlar,
 Cansız biyolojik maddeler kullanılarak imal edilen cihazlar,
 Kullanılabilirlik,
 Yazılımlar,
 Bilgi güvenliği,
 Cihazların güvenli bertarafı,
 Meslekten olmayan kişilerce kullanımı amaçlanan tıbbi cihazların ortaya çıkardığı risklere karşı koruma
konularında gerekliliklerin vurgulandığı;

 Etiket ve kullanım kılavuzu gereklerinin kapsamının önemli ölçüde arttırıldığı görülmektedir



Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
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Sınıf III

Sınıf IIb

Sınıf IIa, Is, Im
Ir

Ismarlama
Sınıf I

Tam Kalite Güvence Sistemi  Kalite Yönetim Sistemi

Üretim Kalite Güvencesi Üretim Kalite Güvencesi 

Ürün Kalite Güvencesi  ---

Tip İncelemesi  Tip İncelemesi

AT Doğrulaması  Ürün Doğrulama



1
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Teknik Dokümantasyon
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Cihaz tanımı ve spesifikasyonları
Temel UDI-DI, Bilimsel olarak kanıtlanmış etki mekanizması, tıbbi cihaz olmasına ilişkin
gerekçe, risk sınıfı – uygulanabilir kurallar, yeni özellikler, varyantlar ve konfigürasyonlar
vb.

İmalatçı tarafından temin edilecek bilgiler
Tanıtım materyalleri, Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti (SSCP) vb.

Tasarım ve imalat bilgileri
Tasarım aşamalarının anlaşılmasına olanak sağlayacak bilgiler vb.

Genel güvenlilik ve performans gereklilikleri
Uygulanabilir olan genel güvenlilik ve performans gerekliliklerini karşılamak için kabul
edilen çözümler, gerekçeleri, validasyonu ve doğrulaması, hangi gereklilikler
uygulanabilir? Uygulanmayanlara ilişkin gerekçeler nedir? vb.

5 Fayda-risk analizi ve risk yönetimi
Risk yönetim sisteminin sonuçları vb.

6 Ürün doğrulama ve validasyon
Yürütülen testler ve/veya çalışmaların sonuçlarının eleştirel analizleri, yeni bir test
yapılmamışsa, bu karar için bir gerekçe, klinik değerlendirme raporu ve klinik
değerlendirme planı, PMCF (Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip) planı, PMCF değerlendirme
raporu ya da PMCF’nin neden uygulanabilir olmadığına dair bir gerekçe vb.

Teknik dokümantasyon ve özeti; açık, düzenli, kolaylıkla 
incelenebilir ve belirsizliğe mahal vermeyen bir şekilde 
sunulur.

*Ek II’de teknik dokümantasyon, Ek III’te piyasaya arz sonrası

gözetime(PMS) ilişkin teknik dokümantasyon detaylandırılmıştır.

** Teknik dokümantasyon; piyasaya arz sonrası gözetim (PMS)
planı ve raporu içermek zorundadır.
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Teknik Dokümantasyon

25Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip (PMCF) Planı - PMCF
Değerlendirme Raporu

5

Piyasaya Arz Sonrası Gözetim (PMS) Planı – PMS Raporu

Klinik Değerlendirme Planı – Klinik Değerlendirme Raporu

Periyodik Güvenlilik Güncelleme Raporu

Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti



Teknik Dokümantasyon – Klinik Değerlendirme
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Cihaz amaçlandığı şekilde kullanıldığında;
- Genel güvenlilik ve performans gereklerine uygunluk
- İstenmeyen yan etkiler ve fayda-risk oranının kabul edilebilirliği
klinik kanıt sağlayan klinik verilere dayanır.

Klinik değerlendirme; klinik verileri sürekli olarak üretme, toplama, analiz etme ve
değerlendirmeye yönelik sistematik ve planlı bir süreçtir.

«Klinik veri» cihazın kullanılmasıyla elde edilen güvenlilik ve performansla ilgili bilgilerdir:
1. İlgili cihazın klinik araştırması/larından,
2. Cihaza eşdeğerliği gösterilebilen bir cihazın klinik araştırması/larından ya da bu denk

cihazla ilgili olarak bilimsel literatürde raporlanan diğer çalışmalardan,
3. Cihaza veya bu cihaza eşdeğerliği gösterilebilen bir cihaza ilişkin diğer klinik deneyimler

ile ilgili olarak hakemli bilimsel literatürde yayımlanmış raporlardan,
4. PMS, PMCF’ten gelen klinik olarak ilgili bilgilerden
elde edilir.
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Teknik Dokümantasyon – Klinik Araştırma

İMPLANTE EDİLEBİLİR CİHAZLAR ve SINIF III CİHAZLAR İÇİN KLİNİK
ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR.
İstisnalar: 
①
 Aynı imalatçının hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir cihazının

modifikasyonları yoluyla tasarlanmışsa,
 Modifiye edilmiş cihazın piyasaya arz edilmiş cihaza eşdeğer olduğu

imalatçı tarafından gösterilmişse ve onaylanmış kuruluş tarafından uygun
bulunmuşsa ve

 Piyasaya arz edilmiş cihazın klinik değerlendirmesi, modifiye edilmiş
cihazın ilgili güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygunluğunu
göstermek için yeterli ise.

②
 Hâlihazırda piyasaya arz edilmiş, farklı imalatçının cihazına eşdeğer olduğu

gösterildiyse,
 İkinci cihazın imalatçısının devamlılık arz eden bir biçimde teknik

dokümantasyona tam erişimine açıkça imkan tanıyan geçerli bir
sözleşmeye sahip olması ve

 Orijinal klinik değerlendirmenin, bu Tüzük’ün gerekliliklerine uygun olarak
gerçekleştirilmiş olması,

!!! Onaylanmış Kuruluş; PMCF planını değerlendirir.
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İMPLANTE EDİLEBİLİR CİHAZLAR ve SINIF III CİHAZLAR İÇİN KLİNİK
ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR.
İstisnalar: 
③
 Cihaz CE işaretliyse ve klinik değerlendirmesi:
 - yeterli klinik veriye dayanıyorsa ve
 - klinik değerlendirmesine yönelik ürüne özgü ortak spesifikasyonlara (OS) 

uygun ise
④
Klinik değerlendirmesi yeterli klinik veriye dayanan ve mevcutsa ilgili ürüne özgü 
ortak spesifikasyonlara (OS)  uygun olan süturlar (cerrahi iplikler), zımba telleri, 
dental dolgular, dental braketler, diş kronları, vidalar, kamalar, plakalar, teller, pinler, 
klipsler ve konnektörler. 

!!! Bu durumların; klinik değerlendirme raporu (CER) ve klinik
değerlendirmenin değerlendirilmesi raporunda (CEAR)
gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
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 Ek XVI’da listelenen ürünler için klinik yarar; cihazın performansının
gösterilmesidir.

 Klinik değerlendirmeleri; PMS, PMCF ve spesifik klinik araştırmaların verilerine
dayanır.

 Benzer cihazlardan elde edilen verilerin kullanımı usulünce
gerekçelendirilmedikçe klinik araştırma yapılır.



1

2

Uygunluk Değerlendirmesi Ek IX – Madde 5

30Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

- MDR kapsamında sertifika yenilemesi

- Aynı imalatçının aynı kullanım amacı için cihazı 

modifiye etmesi ve bu modifikasyonların fayda-riski 

olumsuz etkilemediğini göstermesi 

- Ortak spesifikasyonlara uygunluğun gösterilmesi 

durumları hariç olmak üzere; uygunluk değerlendirme 

prosedüründe klinik değerlendirme konsültasyon 

prosedürü uygulanır.

Sınıf III cihazlar ve belirli sınıf IIb cihazlar için, kendi 

klinik değerlendirmesi ve/veya araştırmasından önce 

imalatçı gönüllü olarak, klinik geliştirme stratejisi ve 

klinik araştırma önerileri ile ilgili olarak bir uzman 

heyetine danışabilir.

Sınıf III implante edilebilir cihazlar

Bir tıbbi ürün tatbik etmek/uzaklaştırmak 

amaçlı sınıf IIb aktif cihazlar (Kural 12) 
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Sınıf III

Ismarlama
Sınıf I

Onaylanmış 
Kuruluş 

İncelemesi 

Uzman Heyet 
incelemesi

• Klinik 

Değerlendirmenin 

Değerlendirilmesi 

Raporu (CEAR)  

• IFU 

• İmalatçının klinik 

değerlendirmesi 

• PMCF planı 

• SSCP

• Cihaz veya klinik 

prosedürün 

yeniliği 

• Fayda-risk 

profilinde önemli 

advers değişiklik 

• Ciddi olumsuz 

olay oranında 

önemli artışı 

21 Gün
Görüş vermeme 
kararı

60 Gün OK İleri 
Değerlendirme ve 

Sertifikasyon 
Kararı 

Görüş vermeme 
kararı ya da görüş 
verme • Endikasyon kısıtlama

• Sertifika süresini kısıtlama
• Spesifik PMCF çalışmaları 
• IFU ve SSCP uyarlama
• Diğer kısıtlamalar 



Uygunluk Değerlendirmesi / Spesifik Prosedürler
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Bir tıbbi ürün olduğu kabul edilen
tıbbi madde ihtiva eden cihazlar

Tıbbi ürünün kalitesi, güvenliliği, cihazda ihtivasının fayda ve risklerine ilişkin bilimsel görüş: 
Tıbbi Ürünler Yetkili Otoritesi veya EMA 

İnsan kanı veya plazma türevi ihtiva ediyorsa EMA
210 gün (Değişikliklerde 60 gün)  içerisinde görüş oluşturulur. Görüş olumsuz ise sertifika 
düzenlenmez. 

İnsan kaynaklı dokuların veya hücrelerin ya da bunların türevlerinin, bağışlanması, temin edilmesi
ve test edilmesine yönelik bilimsel görüş:

İnsan Doku ve Hücreleri Yetkili Otoritesi
120 gün(Değişikliklerde 60 gün) içerisinde görüş oluşturulur. Görüş olumsuz ise sertifika
düzenlenmez.
Hayvan kaynaklı dokular için 722/2012 sayılı Tüzük gereklilikleri aranır.

Cansız veya cansız hale getirilmiş
insan/hayvan kaynaklı dokular,
hücreler ve türevlerini ihtiva eden
cihazlar

Absorbe edilen/ lokal olarak dağılan
maddelerden veya madde
kombinasyonlarından oluşan cihazlar

Absorbe edilen cihaz veya metabolizma ürünü için bilimsel görüş: 
Tıbbi Ürünler Yetkili Otoritesi veya EMA 

150 gün içerisinde görüş oluşturulur. 

İnsan kanı veya insan plazmasından elde edilen bir tıbbi ürün olduğu kabul edilebilen bir tıbbi 
maddeyi bütünleşik bir parça olarak ihtiva eden cihazlarda her parti imalatı tamamlandıktan 
sonra serbest bırakma OK’ya bildirilir. Cihazda kullanılan insan kanı veya plazması türevi 
partisinin serbest bırakılması ile ilgili laboratuvar sertifikası sunulur. 
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Cihaz modelinin birincil tanımlayıcısı – Temel UDI-DI
 Cihaz grubunu tanımlar.
 Aynı kullanım amacı, risk seviyesi ve tasarım/imalat karakteristikleri olan

cihazları ilişkilendirir.
 Etikette belirtilmez.
 Teknik dokümantasyon, EC Sertifikası, Uygunluk Beyanında ve SSCP’de

bulunur.

Tekil Cihaz Kimliği – UDI
• Her bir cihazın belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde tanımlanmasını sağlar.
• UDI-DI ve UDI-PI’dan oluşur.
• Cihazın veya ambalajının üzerine yalnızca imalatçı tarafından yerleştirilebilir.
• Ambalajın üst seviyelerinin kendine ait UDI’ları bulunur.
• Tekrar kullanılabilir cihazlarda cihazın kendisi üzerinde UDI bulunur ve

gerçekleştirilen her işlem sonrası kalıcı ve okunabilir kalır.
• İmalatçılar UDI veri tabanına veri girişinden ve veri güncellemelerinden

sorumludur.
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Cihaz modeline spesifik tanımlayıcı – UDI – DI
 Cihaz modeline spesifiktir. 
 Sadece tek bir Temel UDI-DI ile ilişkilendirilir.
 Statik bileşendir. 

** Cihazın yanlış tanımlanmasına veya izlenebilirliğinde belirsizliğe 
yol açan her değişiklikte yeni bir UDI-DI gerekir.

Üretim birimi tanımlayıcısı – UDI – PI
 Üretim birimini tanımlar. 
 Seri/lot numarası, yazılım kimliği ve imalat/son kullanma tarihini 

içerir. 
 Dinamik bileşendir. 

UDI tahsis kuruluşları **(EU) 2019/939 sayılı Komisyon Kararı
 GS1 AISBL
 Health Industry Business Communications Council (HIBCC)
 ICCBBA
 Informationsstelle für Arzneispezialitäten — IFA GmbH
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UDI Taşıyıcısı  (AIDC + HRI)

 Etiket veya cihazın üzerine ve cihaz ambalajının üst seviyelerinin hepsine yerleştirilir.

 UDI taşıyıcısının yerleştirilmesi:

1) İmplante edilebilir cihazlar ve sınıf III cihazlar için 26/05/2021
2) Sınıf IIa ve Sınıf IIb cihazlar için 26/05/2023 
3) Sınıf I cihazlar için 26/05/2025 

Tekrar kullanılabilir cihazların UDI taşıyıcısı cihazın kendisi üzerinde bulunur ve 
yukarıdaki sürelere +2 yıl eklenir.



Piyasaya Arz Sonrası Süreç
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EUDAMED
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Sınıf III

Ismarlama
Sınıf I

26/05/2020 + 18 ay 
ya da 

Komisyon’un bildirimi + 24 ay

Temel UDI-DI ve UDI-DI ataması 
26/05/2020 

MDD kapsamındaki cihazların EUDAMED kaydı
26/05/2020 + 18 ay 

Eudamed DI(Temel UDI-DI) ve Eudamed ID (UDI-DI) 



Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Sistemi (PMS)
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PMCF

Vijilans

• İmalatçıların, cihazın kullanım ömrü boyunca kazanılan deneyimleri
toplamak ve gözden geçirmek için sistematik bir prosedür kurmaya ve güncel
tutmaya yönelik diğer iktisadi işletmecilerle işbirliği içerisinde yürüttükleri
tüm faaliyetler

 PMS verileri:
- Fayda-risk tespiti/risk yönetimi
- Klinik değerlendirme 
- SSCP (Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti)
- CAPA/FSCA ihtiyacı belirleme
- Kullanılabilirlik, performans ve güvenliliği geliştirme
- Trend tespiti ve raporlaması 



Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Sistemi (PMS)
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PMCF

Vijilans

PMCF: Piyasaya arz edilmiş CE İşaretli cihazlarda, klinik kullanımdan elde edilen verileri sürekli ve 
proaktif olarak toplamak ve değerlendirmek üzere yürütülen süreçtir.

• cihazın beklenen ömrü boyunca güvenliliğini ve performansını doğrulama

• tanımlanmış risklerin sürekli kabul edilebilirliğini sağlamak

• bilinmeyen yan etkileri tanımlamak

• tanımlanmış yan etki ve kontraendikasyonları izlemek

• gerçek kanıtlara dayanarak ortaya yeni çıkan riskleri tespit etmek

• kullanım amacının teyidi amacıyla olası yanlış veya endikasyon dışı kullanımı tanımlamak



1
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İmalatçı Raporlamaları 
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PMS Raporu
CAPA gerekçeleri, PMS verilerinin analizi ve çıktıları

Periyodik güvenlik güncelleme raporu (PSUR)
Her cihaz/kategorisi/grubu için CAPA gerekçeleri ve açıklamaları, PMS
verilerinin analizi ve çıktıları, fayda-risk tespiti sonuçları, PMCF bulguları, satış
hacmi, kullanılan popülasyonun büyüklüğü ve özellikleri, kullanım sıklığı

Güvenlilik ve klinik performans özeti (SSCP) 
Temel UDI-DI, cihazı ve imalatçıyı tanımlayıcı bilgiler, kullanım amacı, 
(kontr)endikasyonlar, hedef popülasyonlar, önceki nesillere veya varyantlara atıf, 
cihazla birlikte kullanılması amaçlanan aksesuarların,  diğer cihazların ve 
ürünlerin açıklaması, olası tanı veya tedavi alternatifleri, uygulanan HS ve 
OS’lere atıf, klinik değerlendirme özeti ve PMCF hakkında ilgili bilgiler, önerilen 
kullanıcı profili ve eğitimleri, artık riskler ile istenmeyen etkiler hakkında bilgiler, 
uyarılar ve önlemler

Sınıf I cihazlar için
Gerekli oldukça güncellenir. 

Sınıf III ve IIb cihazlar için yıllık; 
Sınıf IIa cihazlar için asgari iki yılda bir 
ve gerekli oldukça güncellenir. 

Sınıf IIa, IIb ve III cihazlar için 

İmplante edilebilir cihazlar ve sınıf III cihazlar için
Asgari yıllık olarak güncellenir.
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Ciddi Olumsuz Olay

Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyeti (FSCA)

Periyodik Özet Raporu

Trend Raporu



1

Vijilans
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Ciddi Olumsuz Olay

 Ciddi olumsuz olaylar  en geç 15 gün içinde 

 Ciddi kamu sağlığı tehdidi var ise derhal ve 
en geç 2 gün 

 Ölüm veya sağlık durumunda ciddi bozulma 
var ise en geç 10 gün içinde 

raporlanır. 

 Ciddi olumsuz olaya ilişkin araştırmalar risk
değerlendirmesini içerir.

 Araştırmalar lot veya cihaz değişimi
gerektiriyorsa öncesinde Yetkili Otorite
bilgilendirilir.

1) Hastanın, kullanıcının ya da başka bir

kişinin ölümüne,

2) Hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin

sağlık durumunda geçici ya da kalıcı ciddi

bozulmaya,

3) Ciddi kamu sağlığı tehdidine,

doğrudan veya dolaylı olarak yol açan, yol

açmış olabilecek veya yol açabilecek olan

herhangi bir olumsuz olay.

**Ergonomik özelliklerden kaynaklanan kullanım
hataları olumsuz olay tanımına dâhil edilmiştir.



Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyeti (FSCA) 2
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Vijilans

43

Piyasada bulundurulan bir cihazla ilgili ciddi 

olumsuz olay riskini önlemek ya da azaltmak 

amacıyla teknik veya tıbbi nedenlerle imalatçı 

tarafından yürütülen düzeltici faaliyet.

 Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyeti (FSCA/SGDF)
ivedi olmaması halinde, yürütülmeden önce
raporlanmalıdır.

 FSCA’ya ilişkin risk değerlendirmesi yapılır.
 Saha Güvenliği Bildirimi (FSN) düzenlenir.
 FSN taslağı yorumlaması için Yetkili Otoriteye

sunulur.
 FSN; UDI ve SRN’yi içerir; içeriği tüm devletler için

aynı olur.
 FSN; cihaz arızası ve risklerini belirtir; yapılması

gereken faaliyetleri açıklar. Kamuya açık olur.
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Periyodik Özet Raporu Aynı cihaz/cihaz tipinde meydana gelmiş,

 Kök neden belirlenmiş veya FSCA uygulanmış, 

 Yaygın ve iyi bir şekilde dokümante edilmiş

olan benzer ciddi olumsuz olaylar

 İmalatçı ile Yetkili Otorite’nin içerik, sıklık ve format 
konusunda anlaşması şartıyla !

4Trend Raporu ① Ciddi olumsuz olay olmayan olumsuz olayların 

② Beklenen istenmeyen yan etkilerin

sıklığı ve şiddetindeki istatistiki anlamlı her artış trend
raporlaması ile raporlanır.

• Şiddet ve sıklığa ilişkin öngörü teknik dosyada
belirtilmelidir.
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İLETİŞİM

https://titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihaz-hakkinda

md.reg@titck.gov.tr

https://titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihaz-hakkinda
mailto:md.reg@titck.gov.tr

