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1. Giriş  
1.1. Evveliyat  

Tıbbi cihazlar hakkında 745/2017 (MDR) ve 746/2017 (IVDR) (bundan sonra Tıbbi Cihaz 
Tüzükleri olarak anılacaktır) sayılı iki yeni Tüzük kabul edilmiş ve 25 Mayıs 2017 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Üç AB Direktifi1’nin yerini alacak olan iki Tüzük, tıbbi cihazlar için Mayıs 2021'e 
ve in vitro tanı tıbbi cihazlar için Mayıs 2022'ye kadar aşamalı olarak uygulanır.  

Getirilen birçok yenilik arasında, iki Tüzük; yasa koyucuların AB piyasasına arz edilen cihazların 
siber güvenlik riskleriyle bağlantılı yeni teknolojik zorluklara uygun olmasını sağlamaya 
odaklanmasını arttırmaktadır. Bu bağlamda, yeni metinler, elektronik programlanabilir sistemleri 
içeren tüm tıbbi cihazlar ve kendi başlarına tıbbi cihazlar olan yazılımlar için belirli yeni temel 
güvenlilik gereklilikleri ortaya koymaktadır. İmalatçıların ürünlerini bilgi güvenliği dâhil olmak üzere 
risk yönetimi ilkelerini dikkate alarak en son teknolojik gelişmeye göre geliştirmelerini ve imal 
etmelerini ve ayrıca yetkisiz erişime karşı koruma dâhil olmak üzere Bilgi Teknolojisi (BT) güvenlik 
önlemlerine ilişkin asgari gereklilikleri belirlemesini gerektirir.  

1.2. Hedefler  
Bu dokümanın temel amacı, imalatçılara MDR ve IVDR Ek I'in siber güvenlikle ilgili tüm temel 
gerekliliklerini nasıl yerine getirecekleri konusunda rehberlik sağlamaktır. Ancak, tıbbi cihaz 
tedarik zincirlerinin karmaşıklığı ve cihazların yetkisiz erişim ve olası siber tehditlere karşı 
korunmasını sağlamada farklı aktörler tarafından üstlenilen roller ışığında, imalatçılar dışındaki 
aktörlerden beklentilerle ilgili ek hususlar sağlanmıştır. İlaveten, tıbbi cihazlara yönelik siber 
güvenlik etkinlik alanıyla ilgili diğer AB ve küresel mevzuatın ve rehberlerin açıklaması, Ek'te 
verilmiştir.  

1.3. Tıbbi Cihazlar Tüzüğü Ek I'de yer alan Siber Güvenlik Gereklilikleri  
Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I'de listelenen siber güvenlik gereklilikleri, hem piyasaya arz öncesi hem 
de piyasaya arz sonrası konuları ele alır. Bu gereklilikler ve bunların bağlantıları; Şekil 1'de 
gösterilmektedir ve tıbbi cihaz imalatçılarına yönelik tavsiyelerin ve rehberlerin geliştirilmesi için 
bir temel sağlamak amacıyla Bölüm 2'de detaylandırılmıştır (bu dokümanın Bölüm 3-6’sı).  

  

                                                
1 Tıbbi Cihaz Direktifi (93/42/AET), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlara İlişkin Direktif (90/385/AET) 
ve İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına İlişkin Direktif (98/79/AT) 
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Şekil 1'de gösterilen yukarıdaki gereklilikler, İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına ilişkin (AB) 2017/746 
sayılı Tüzük (IVDR) Ek I'de yer alanlara da uygulanabilir. Bu rehberle MDR Ek I ve IVDR Ek I'deki 
ilgili kısımlar arasındaki benzerlik Tablo 1'de verilmiştir. 
Tablo 1 MDR Ek I ve IVDR Ek I'de bu rehberle ilgili kısımlar arasındaki benzeşme tablosu 

Ana başlık  
 

MDR Ek I  
No 

IVDR Ek I  
No 

Cihaz performansı  1 1 
Risk azaltma  2 2 
Risk yönetimi sistemi 3 3 
Risk kontrol önlemleri 4 4 
Öngörülebilir risklerin ve her türlü istenmeyen yan etkinin en aza indirilmesi 8 8 
Cihazların/sistemlerin kombinasyonu/bağlantısı 14.1 13.1 
Yazılım ve BT ortamı arasındaki etkileşim 14.2.d 13.2.d 
Diğer cihazlar veya ürünlerle birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk 14.5 13.5 
Tekrarlanabilirlik, güvenilirlik ve performans 17.1 16.1 
Bilgi güvenliği dâhil risk yönetimi, doğrulama ve validasyon, geliştirme yaşam 
döngüsü ilkelerini dikkate alarak en son teknolojik gelişmeye uygun geliştirme ve 
imalat 

17.2 16.2 

Asgari BT gereklilikleri 17.4 16.4 
Yetkisiz erişim 18.8 - 
Meslekten olmayan kişiler  22.1 - 
Artık riskler (İmalatçı tarafından verilen bilgiler) 23.1 g 20.1 g 
Uyarılar veya önlemler (etiket üzerindeki bilgiler) 23.2 m 20.2 m 
Artık riskler, kontrendikasyonlar ve her türlü istenmeyen yan etki (kullanım 
talimatlarındaki bilgiler) 23.4 g - 

Asgari BT gereklilikleri (kullanım talimatlarındaki bilgiler) 23.4.ab 20.4.1.ah 

Siber güvenlik odaklı genel güvenlilik ve performans 
gereklilikleri 

BT Güvenliği (17.3, 23.4ab)  
Çalışma Güvenliği (14.1, 14.2, 17.1)  

Bilgi Güvenliği (17.2)  

Güvenlilik/Güvenlik ve 
Etkililik (1)  

Amaçlanan cihaz 
performansını ve yüksek 

düzeyde sağlık korumasını 
sağlamak için riski azaltın (2, 

5, 6, 9)  
• Tüm çalışma modlarında  
• Amaçlanan / makul 
öngörülebilir risk 

Güvenli Tasarım ve Üretim (4a)  
• Yaşam döngüsü boyunca risk yönetimi 
(3, 14.4, 14.5, 19.3)  
• Hedeflenen kullanım ve makul 
öngörülebilir yanlış kullanım sırasında 
riske karşı koruma (3c, 8)  
• Yetkisiz erişime karşı koruma (17.4, 
18.8)  
• Tehditleri, güvenlik açıklarını, 
tehlikeleri, riskleri belirleyin (3b)  
• Risk kontrol önlemleri oluşturun (4)  
• Asgari BT güvenlik gereklilikleri (17.4, 
14.5)  

Dokümantasyon*  
(3)  

Kullanıcıya yönelik bilgiler, 
talimatlar ve etiketleme  

(4, 23.1, 22.1, 23.4) 

En son teknolojik 
gelişmeler (1, 4, 17.2) 

Temel siber güvenlik kavramları 

* Ayrıca MDR Ek II’ye de bakınız 

Kabul edilebilir artık risk  
(4)  

Doğrulama / validasyon  
(17.2)  

Düzenli güncellemeler 

MDR Ek I  

Şekil 1 MDR Ek I'de yer alan siber güvenlik gereklilikleri 
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1.4. Diğer Siber Güvenlik Gereklilikleri 
Genel olarak siber güvenlikle ilgili olan çeşitli gereklilikler, Tıbbi Cihaz Tüzüklerinde açıkça 
belirtilmemiştir. Özellikle, tıbbi cihazların (MD) kullanımıyla ilişkili verilerin mahremiyeti ve gizliliği 
ile ilgili gereklilikler Tıbbi Cihaz Tüzükleri kapsamı dışında ancak diğer mevzuata tabi olabilir (bkz. 
Bölüm 7).  

Siber güvenlik bağlamında ve MDR kapsamında, imalatçı özellikle aşağıdaki hükümlerin farkında 
olmalıdır (ayrıca Şekil 2'de gösterilmiştir):  

• Gizlilik ve veri koruma: Madde 62.4 (h): Cihazların uygunluğunu göstermek için yürütülen 
klinik araştırmalara ilişkin genel gereklilikler  

• Uygunluk değerlendirme prosedürleri: Madde 52  
• İmalatçının piyasaya arz sonrası gözetim sistemi: Madde 83  
• Piyasaya arz sonrası gözetim planı: Madde 84  
• Piyasaya arz sonrası gözetim raporu: Madde 85  
• Periyodik güvenlilik güncelleme raporu: Madde 86  
• Ciddi olumsuz olayların ve saha güvenliği düzeltici faaliyetlerin raporlanması: Madde 87  
• Trend raporlaması: Madde 88  
• Ciddi olumsuz olayların ve saha güvenliği düzeltici faaliyetlerinin analizi: Madde 89  
• Teknik dokümantasyon: Ek II  
• Piyasaya arz sonrası gözetime ilişkin teknik dokümantasyon: Ek III  
• Klinik Değerlendirme ve piyasaya arz sonrası takip: MDR Kısım VI ve Ek XIV  

Şekil 1 ve 2'de gösterildiği gibi Tıbbi Cihaz Tüzükleri, tıbbi cihaz imalatçılarından tıbbi cihazların 
yaşam döngüsü boyunca tıbbi cihazları tasarlarken, geliştirirken ve yükseltirken en son teknolojik 

Şekil 2 MDR'de siber güvenlik gereklilikleri; Siber Güvenlik Yasası, GDPR ve NIS gibi diğer ilgili AB mevzuatlarının 
uygulanması Bölüm 7'de daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır 

Uyumlaştırılmış standartlar ve ortak 
spesifikasyonlar (Md.8 ve 9) 

BT Güvenliği, Çalışma Güvenliği,  
Bilgi Güvenliği  

Güvenlilik/Güvenlik ve 
Etkililik 

Güvenli Tasarım ve İmalat 
Yaşam döngüsü boyunca risk yönetimi 

Dokümantasyon Kullanıcıya yönelik bilgiler, talimatlar 
ve etiketleme  

En son teknolojik 
gelişmeler  

Kabul edilebilir artık risk  

Doğrulama / validasyon  Düzenli güncellemeler 

Uygunluk değerlendirmesi (Md.52) 
Siber güvenliğe ilişkin piyasaya arz sonrası gereklilikler  

(Md.83-89, Ek III, Ek XIV) 

Siber güvenlik yasası GDPR NIS 

Ek I  

MDR 



 

7 / 46 

gelişmeyi dikkate almalarını talep etmektedir. İmalatçılar, güvenlik riskini orantılı olarak ele almak 
için uygunluğu gösterirken, (geçerli standartlara, rehberlere, kendilerinin mülkiyetindeki bilgilere 
ve kamuya açık bilimsel/teknik bilgilere dayanarak) kararlarında en son teknolojik gelişmeyi 
göstermelidir.  

Tablo 2, bir tıbbi cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca siber güvenlik yönetilirken yerleştirilmesi 
gereken özel odağa genel bir bakış sunmaktadır. Ek olarak, tablo imalatçının gerçekleştirmesi 
gereken farklı faaliyetleri göstermektedir.  

 
Tablo 2 Tıbbi Cihaz Tüzüklerine göre tıbbi cihazların yaşam döngüsü boyunca siber güvenlik faaliyetleri 

Piyasaya arz öncesi faaliyetler Piyasaya arz sonrası faaliyetler 

Güvenli Tasarım (Ek I)   

Risk yönetimi (Ek I) Risk yönetimi (Ek I) 

Risk Kontrol Önlemlerinin Oluşturulması 
(Ek I)  

Risk Kontrol Önlemlerini Değiştirme /Düzeltici 
Faaliyetler / Yamalar (Ek I) 

Validasyon, Doğrulama, Risk 
Değerlendirmesi, Fayda Risk Analizi (Ek I)  

Validasyon, Doğrulama, Risk Değerlendirmesi, 
Fayda Risk Analizi (Ek I) 

Teknik Dokümantasyon (Ek II ve III) Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Planı ve Piyasaya 
Arz Sonrası Gözetim Sisteminin sürdürülmesi ve 
güncellenmesi (Madde 83 ve 84) 

Uygunluk Değerlendirmesi (Madde 52)  Trend Raporlaması (Madde 88)  

Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Planı ve 
Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Sisteminin 
oluşturulması (Madde 83 ve 84) 

Ciddi Olumsuz Olayların Analizi (Madde 89)  

Klinik değerlendirme süreci (Kısım VI) Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Raporu (Madde 85)  

 Periyodik Güvenlilik Güncelleme Raporu (Madde 
86)  

 Teknik Dokümantasyonun Güncellenmesi (Ek II ve 
III)  

 Vijilansa ilişkin Elektronik Sistemin 
Bilgilendirilmesi (Madde 92) 

 

1.5. Kısaltmalar  
CE  Klinik Değerlendirme  
CIA Gizlilik, Bütünlük ve Bulunabilirlik  
CSIRT Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Ekibi 
EN  Avrupa Standardı 
ENISA Siber Güvenliğe yönelik Avrupa Birliği Kurumu  
FSCA Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyetler  
GDPR Genel Veri Koruma Tüzüğü 
IEC/TR Uluslararası Elektroteknik Komisyonu - Teknik Rapor 
GSPR Genel Güvenlilik ve Performans Gereklilikleri  
IMDRF Uluslararası Tıbbi Cihaz Düzenleyicileri Forumu  
ISMS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
ISO/IEC Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu / Uluslararası Elektroteknik 
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Komisyonu 
BT Bilgi Teknolojisi 
IVDR İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazları Tüzüğü; (AB) 2017/746  
MD Tıbbi Cihaz 
MDCG Tıbbi Cihaz Koordinasyon Grubu  
MDR Tıbbi Cihazlar Tüzüğü; (AB) 2017/745 
MDS2 Tıbbi Cihaz Güvenliğine yönelik İmalatçı Açıklama Beyanı 
MDSW Tıbbi Cihaz Yazılımı  
MIR İmalatçı Olumsuz Olay Raporu 
NIS Ağ ve Bilgi Güvenliği  
NIST Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü  
OES Temel Hizmetler Operatörü 
OTS Kullanıma Hazır Yazılım 
PSR Periyodik Özet Raporu 
PSUR Periyodik Güvenlilik Güncelleme Raporu 
QMS Kalite Yönetim Sistemi 
SOTA En Son Teknolojik Gelişmeler 

 

2. Temel Siber Güvenlik Kavramları  
Tıbbi Cihaz Tüzükleri kapsamındaki tüm siber güvenlik gereklilikleriyle ilgili merkezi bir tanım, 
"risk2"in merkezi tanımıdır:  

“risk”, zararın oluşma olasılığı ile bu zararın ciddiyetinin birleşimini ifade eder 

Böyle bir tanım, doğası gereği her şeyi kapsar ve çeşitli risk türleri için geçerlidir. Bu, Tüzüklerde 
belirtilen birincil koruma hedeflerine ulaşmak için kasıtlı olarak yapılır. Tıbbi cihazlar alanında 
(güvenlik) riskin kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.  

2.1. BT Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Çalışma Güvenliği  
Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I, in vitro tanı tıbbi cihazı ve tıbbi cihaz imalatçılarına yönelik, yetkisiz 
erişime karşı koruma da dâhil olmak üzere donanım, BT ağ3 özellikleri ve BT güvenlik önlemleriyle 
ilgili asgari gereklilikleri karşılama zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yazılımın 
amaçlandığı gibi çalıştırılması için tüm bu gereklilikler zaruridir (MDR'de 17.4, 18.8 ve 23.4b; 
IVDR'de 16.4 ve 20.4.1 (c)’ye bakınız).  

BT Güvenlik: Bu terim genellikle bilgisayar sistemlerinin; donanım, yazılım veya elektronik veriler 
dâhil varlıklar üzerindeki advers etkilerden ve ayrıca sağladıkları hizmetlerin aksamasından veya 
yanlış yönlendirilmesinden korunması olarak anlaşılır. BT güvenliği ile ilgili olarak ENISA4, İletişim 
Güvenliği Alanı terimini "Bir siber sistemin teknik altyapısına yönelik, sahiplerinin, tasarımcılarının 
veya kullanıcılarının amaçlamadığı faaliyetleri gerçekleştirmek için özelliklerinde değişikliğe yol 
açabilecek bir tehdide karşı koruma" olarak tanımlamaktadır.  

Özellikle tıbbi cihazlar için BT güvenliğine dâhil olan temel kavramlar şunlardır: 

• Dinlenme ve geçiş halindeki bilgilerin gizliliği  
• Bilginin orijinalliğini ve doğruluğunu sağlamak için gerekli olan bütünlük (yani, red 

                                                
2 (AB) 2017/745 sayılı Tüzüğü (MDR) Madde 2 (23) ve (AB) 2017/746 sayılı Tüzüğü (IVDR) Madde 2 (16) 
3 Genel "BT ağları" ile "tıbbi BT ağları" arasında ayrım yapılması gerekir  
4 Siber Güvenliğin Tanımı - Standardizasyondaki boşluklar ve örtüşmeler (Aralık 2015): 
https://www.enisa.europa.eu/publications/definition-of-cybersecurity  

https://www.enisa.europa.eu/publications/definition-of-cybersecurity
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olmayan)  
• Süreçlerin, cihazların, verilerin ve bağlı sistemlerin bulunabilirliği  

Risk yönetimine bağlı olarak gizliliği sağlamak önemlidir, örn. sağlık hizmeti durumunun veya 
koşulunun vaziyeti, ürün işlevi tarafından sağlanan bilgilerin önemi ile bağlantılı olarak kritikse.  

Çalışma Güvenliği: ENISA5, Çalışma Güvenliği Alanını "Sahipleri, tasarımcıları veya kullanıcıları 
tarafından istenmeyen sonuçlara sahip olacak prosedürlerin veya iş akışlarının planlanan 
bozulmasına karşı koruma" olarak tanımlar. MDR Ek I 17.4, 18.8 ve IVDR Ek I 16.4, tıbbi 
cihazların BT altyapısının çalışma güvenliğiyle ilgili konuları ele almaktadır.  

Bilgi Güvenliği: Ek I 17.2 (MDR) veya 16.2 (IVDR) yazılımı içeren cihazları veya kendi içinde 
cihaz olan yazılımı açıkça belirtir, yazılım; bilgi güvenliği, doğrulama ve validasyon dâhil geliştirme 
yaşam döngüsü, risk yönetimi ilkeleri dikkate alınarak en son teknolojik gelişme uyarınca geliştirilir 
ve imal edilir. ENISA6, Bilgi Güvenliği Alanını "Bir siber sistem içinde depolanan veya iletilen 
verilerin çalınma, silinme veya değiştirilmeye karşı korunması" olarak tanımlar. Diğer mevcut 
tanımlar, Gizlilik, Bütünlük ve Bulunabilirlik (CIA) gibi daha fazla konu ve kavramları içerir.  

2.2. Güvenlilik, Güvenlik ve Etkililik  
Bilgi güvenliği ve BT güvenliği Ek I 17.2 (MDR), 17.4 (MDR), 18.8 (MDR), 16.2 (IVDR) ve 16.4 
(IVDR) 'de açık bir şekilde ele alınırken, "Güvenlilik ve Etkililik" konuları Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek 
I 1'de ele alınmaktadır:  

Cihazlar; imalatçıları tarafından amaçlanan performansı gerçekleştirir ve normal kullanım 
koşulları altında kullanım amaçlarına uygun olacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Genel 
olarak kabul görmüş en son teknolojik gelişmeler dikkate alınmak suretiyle; cihazlar güvenli 
ve etkili olur, cihazların kullanımıyla ilişkili olabilecek risklerin hastaya sağlanan yararlar ile 
kıyaslandığında kabul edilebilir olması ve sağlık ile güvenliğin yüksek seviyede 
korunmasına uygun olması sağlanarak, cihazlar hastaların ya da kullanıcıların veya uygun 
olduğu hallerde diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmaz.  

Genel olarak, Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I 1, sağlık ve güvenliliğin yüksek seviyede korunmasını 
sağlamak için tıbbi cihazların çalıştırılmasıyla ilgili tüm risklerin kabul edilebilir olmasını talep 
etmektedir. Bu, ancak bir tıbbi cihazın tüm olası çalışma modları sırasında fayda ve risk arasında 
yeterli bir denge kurulması yoluyla sağlanabilir. Bu amaçla, riskle ilgili oldukları için "güvenlilik ve 
güvenlik" arasındaki ilişkiyi dikkate alma ihtiyacı vardır. Aşağıda Şekil 3'te gösterildiği gibi, 
"güvenlilik etkileri" olabilecek "güvenlik konuları" nedeniyle hastaların güvenliliği tehlikeye girebilir.  

  

                                                
5 “4” ile aynı 
6 “4” ile aynı  
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Güvenlik konuları hem zayıf hem de kısıtlayıcı güvenlik olabilir: 

a) Zayıf güvenlik: Örneğin, zayıf erişim kontrolü, implante edilmiş bir kardiyak cihazın 
çalışmasının kötü niyetli olarak değiştirilmesine izin verebilir.  

b) Kısıtlayıcı güvenlik: Yüksek düzeyde koruma sağlayan çok kısıtlayıcı güvenlik 
önlemlerinin kullanılması, özellikle güvenlik işlevleri iyi tasarlanmamışsa, güvenlilik 
etkisine sahip olabilir. Örneğin, acil bir durum sırasında, tıbbi personel implante edilmiş bir 
kardiyak cihaza kısıtlama olmaksızın erişebilmelidir, ancak normal çalışma koşulları 
altında güçlü güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.  

Bu nedenle, Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I uyarınca riskler değerlendirilirken, riskin asgariye 
indirilmesine ilişkin Tüzüklerin gerekliliklerinde (örneğin Ek I: 1, 2, 3d, 4a, 8, 9, 17.1, 18.1 (MDR) 
veya 14.1 (IVDR)) güvenliğin açıkça belirtilmediği durumlarda bile, risk değerlendirmesinde 
güvenlik konularının dâhil edilmesi önemlidir (bu riskler aynı zamanda güvenlilik etkilerine sahip 
güvenlik risklerini de içerebilir).  

2.3. Kullanım amacı ve kullanımın amaçlanan işletim çevresi  
İmalatçılar, ürünlerin siber güvenlik risklerine ve tehditlerine karşı güvenliliğini ve etkililiğini 
sağlamak için siber güvenlik gereklilikleriyle ilişkili tasarım girdilerini belirler. Bu siber güvenlik 
gereklilikleri, cihaz türü ve amaçlanan iletişim teknolojileri kullanımı dâhil olmak üzere cihazın 
mahiyetine uygun olarak değerlendirilmelidir. Belirli durumlarda ve cihaz tipine, kullanım amacına 
ve amaçlanan işletim çevresine bağlı olarak, imalatçı (bir güvenlilik ve güvenlik riski 
değerlendirmesi temeline dayanan) daha az katı güvenlik kontrolleri uygulamaya karar verebilir.  

Bir tıbbi cihaz, katmanlı bir derinlemesine savunma yaklaşımında tasarlanmalıdır ve bu nedenle, 
işletim çevresindeki güvenlik kontrollerine güvenmemelidir. Bununla birlikte, bu katmanlı 
derinlemesine savunma yaklaşımının bir parçası olarak, amaçlanan işletim çevresine ilişkin 

Güvenlik 
Riski  

(veri ve sistem 
güvenliğinin 

ihlal 
edilmesini ve 

etkililiğin 
azaltılmasını 

içerir) 

Güvenlilik 
etkisi olan 
güvenlik 

riski 

Güvenlilikle 
ilgili riskler 

Şekil 3 Siber güvenlik önlemleri, güvenlilik etkilerine neden olabilir 
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beklentiler vardır (ayrıca bu rehberin 3. Bölümüne de bakınız). İşletim çevresine ilişkin beklentiler, 
koruma ve performans özelliklerini içerebilir. Genellikle beklentiler, "iyi güvenlik hijyeni" olarak 
adlandırılan, yaygın en iyi uygulamadır. Amaçlanan işletim çevresine ilişkin beklentiler açıkça 
dokümante edilmeli ve çalıştıran kişiye iletilmelidir.  

2.4. Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanım7  
Yazılım geliştirmenin, yazılım yapılandırmasının ve yazılım bileşenleri arasındaki karşılıklı 
bağımlılıkların karmaşıklığı nedeniyle çoğu üründe siber güvenlik açıkları mevcuttur. Bir güvenlik 
açığının keşfedilip keşfedilmeyeceği ve kötüye kullanılıp kullanılmayacağı ortaya çıkana kadar 
bilinmemektedir. Genel varsayım, belirli bir yazılımın uygulanması için kötüye kullanılabileceği 
varsayılan herhangi bir güvenlik açığının zaman içinde keşfedilebileceği ve kötüye 
kullanılabileceği ve bu nedenle makul ölçüde öngörülebilir yanlış kullanım için bir kolaylaştırıcı 
olarak görülmesi gerektiğidir.  

Tıbbi cihaz imalatçıları, bir tıbbi cihazın, makul ölçüde öngörülebilir çevresel koşullarla ilişkili 
risklerin ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmasını ve 
imal edilmesini sağlamalıdır8. Bu, yazılımın güvenlik açıklarının saha içi izlenmesini ve örneğin 
cihazın sürekli güvenliğini sağlamak için yamaların teslim edilmesi aracılığıyla bir cihaz 
güncellemesi (bir saha güvenliği düzeltici faaliyetinin bağlamı dışında) gerçekleştirme olasılığını 
içerebilir.  

Risk yönetimi süreci sırasında, imalatçı, makul ölçüde öngörülebilir yanlış kullanımın bir sonucu 
olabilecek bu güvenlik açıklarının potansiyel istismarını önceden görmeli veya değerlendirmelidir. 
Ancak bu, spesifik duruma bağlı olabilir. Örneğin, bir tıbbi BT sistemine veri girmek için güvenli 
olmayan bir taşınabilir bellek kullanılması "makul ölçüde öngörülebilir yanlış kullanım" olarak 
değerlendirilebilirken, bir CD aracılığıyla x-ışını görüntülerinin girişi "amaçlanan kullanım" olarak 
değerlendirilebilir. Çok çeşitli kullanım ortamları nedeniyle, bu karar spesifik kurulum ve kullanım 
ortamına bağlı bile olabilir.  

Ürün güvenliği risk yönetimi süreci boyunca, imalatçıların iki önemli alanı ayırt etmesi gerekir: 

• Normalde genel ürün risk yönetimi kapsamına giren güvenlilik riski yönetimi ve 
• Güvenlilikle ilişkili olmayan güvenlik riski.  

2.5. İşletim Çevresi  
Amaçlanan kullanım ortamında çalışan cihazlar, farklı sağlık hizmeti sunucularının BT 
altyapısının ağlarıyla ilişkili benzersiz ve farklı risk yönetimi yaklaşımlarına sahip olduğunu 
hesaba katmalıdır. Sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmeti sunucusunun genel güvenlik 
durumunu sürdürmek için genel siber güvenlik en iyi uygulamalarına bağlı kalarak aşağıdaki gibi 
bir risk yönetimi süreci benimsemelidir:  

• Tıbbi cihaza veya ağ erişim noktalarına yetkisiz fiziksel erişimi önlemek için iyi fiziksel 
güvenlik,  

• Yalnızca kimliği doğrulanmış ve yetkili personelin ağ öğelerine, depolanan bilgilere, 
hizmetlere ve uygulamalara erişmesine izin verilmesini sağlamak için erişim kontrol 
önlemleri (örn. Rol tabanlı),  

• Tıbbi cihaz iletişimini sınırlandırmak için bölümleme gibi ağ erişim kontrolleri,  
• Zamanında güvenlik yaması güncellemelerini sağlayan genel yama yönetimi 

                                                
7 MDR, Ek I Bölüm 1, 3. (b)  
8 MDR Madde 7, MDR Ek I, Bölüm 1, 4 
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uygulamaları,  
• Yetkisiz kod çalıştırmayı önlemek için kötü amaçlı yazılım koruması,  
• Güvenlik bilinci eğitimi,  
• Red olmamayı destekleyen denetlenebilirlik, yani güvenilirlik yeteneği, sistemde kimin 

hangi değişiklikleri yaptığını ve adli durumlarda ne zaman yardım edileceğini belirler.  

2.6. Ortak Sorumluluk - Diğer paydaşlardan spesifik beklentiler  
MDR ve IVDR yalnızca imalatçılarla ilgili yasal yükümlülükler sağlarken, yine de güvenli sağlık 
hizmetlerinin hükümleri için imalatçılar, tedarikçiler, sağlık hizmeti sunucuları, hastalar, 
bütünleyiciler, operatörler ve düzenleyiciler gibi tüm paydaşların rollerini ve beklentilerini 
tanımanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu aktörler, hastaların güvenliliğinin faydası için 
güvenli bir ortam sağlama sorumluluklarını paylaşır. Örneğin, sorumluluğu öngören anlaşmalar, 
tüm tarafların bir tıbbi BT ağındaki cihazları yönetmenin ortak sorumluluğunu anlamasını 
sağlamak için bir seçenektir.  

Siber güvenlik alanındaki paydaşlardan spesifik beklentiler de halen taslak aşamasında olan 
IMDRF dokümanı IMDRF / CYBER WG / N 60 tarafından analiz edilmekte ve listelenmektedir. 
Bu rehber, bu IMDRF ön değerlendirmeleriyle temelde uyumludur9,10.  

Bir tıbbi cihazın değişikliği, örn. yazılım yamalama da dâhil olmak üzere üçüncü taraf yazılımın 
yüklenmesi veya etkinleştirilmesi, her zaman imalatçının açık yayımlanmış rehberliği altında 
olmalıdır. Bir tıbbi cihazın veya sistemin her bir valide edilmemiş değişikliğinin (örn, ürün güvenlik 
duvarı değişiklikleri, yazılım yamaları, güvenlik yazılımı, yardımcı programlar, oyunlar, müzik 
dosyaları, diğer yazılım programları, vb.) öngörülemeyen şekillerde sistem performansını veya 
güvenliliğini olumsuz etkileyebileceğini anlamak önemlidir. Örneğin bu, tıbbi cihazın tanımlanmış 
güvenlik açıklarından kolayca yararlanılmasına yönelik kapılar açabilir.  

2.6.1. Bütünleyici  
Bir tıbbi cihazı bütünlemek, çoğu zaman, bağlanabilir bir tıbbi cihazın mevcut işlevlerinin daha 
verimli kullanımına yönelik diğer ağ bileşenlerinin pratik özelliklerini etkinleştirebilir. Bütünleme, 
bilgi güvenliğini geliştirme potansiyeline sahiptir, çünkü spesifik bütünleme ortamına dayalı olmak 
zorunda olan ek teknik koruma önlemlerinin uygulanmasına izin verecektir, örn. kimliği 
doğrulanmış iletişim düğümleri ile kimliği doğrulanmış kullanıcılar ve roller, bir de şifrelenmiş veri 
akışı. Bütünleyici, imalatçı ya da operatör ile sözleşme yapar. Bütünleşik sistemin güvenli 
işleyişine ilişkin tüm yasal sorumluluklar (örn. Ürün Güvenliği, GDPR, MDR veya IVDR alanında), 
mevcut AB veya ulusal yasaların izin verdiği ölçüde, bütünleyici ile sözleşmesi olan kuruluşta 
kalır.  

Bir tıbbi cihaz imalatçısının kullanıcının sahasına bir cihazın bütünlemesi için sözleşme yaptığı 
durumda, bu bütünlemeden kaynaklanan tüm yükümlülükler ve sorumluluklar imalatçıda kalır. Bu, 
tüketiciyi kendileri için geçerli olan diğer düzenlemelere uyma sorumluluklarından muaf tutmaz 
(örn. OES durumunda NIS Direktifinin ulusal iç hukuka aktarılması).  

Tutarlı bir şekilde, spesifik bir bütünleşik cihazın bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik 
yükümlülükler, bütünleyici belirli bir tıbbi cihazı klinik/hastane BT ağına bağlamak için 
yetkilendirilmişse, etkili bir şekilde Sağlık Uygulama Kuruluşunda kalır.  

                                                
9 Lütfen daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.imdrf.org/documents/documents.asp  
10 Bununla birlikte, AB, sistemdeki farklı paydaşlar (Tüzük’te belirtilen imalatçıların yasal yükümlülüklerine 
ve sorumluluklarına halel getirilmeksizin) ile karşılaştırınca ayrı beklentileri tanımlamak için “ortak 
sorumluluk” teriminin “paylaşılan sorumluluk” (taslak IMDRF dokümanında hâlihazırda kullanımda) 
teriminden daha uygun olduğuna inanmaktadır.  

http://www.imdrf.org/documents/documents.asp
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Bütünleyicinin temel sorumluluğu, sistemin kurulması ve yapılandırılması ile operatörün ortamına 
bütünlemesidir. Bütünleyici, sistemin sağlık ve tıbbi hizmet hedefi ortamında güvenli bir şekilde 
çalışabilecek bir şekilde yapılandırılmasını sağlamalıdır. Tek başına bütünleme, münferit tıbbi 
cihazların temel tıbbi işlevlerinin amaçlanan kullanımını değiştirmez veya genişletmez.  

• İşletim çevresi için makul güvenlik seviyesini değerlendirin;  

• Sistemin güvenli yapılandırması dâhil olmak üzere, sistemi operatör sahasındaki ortama 
bütünleyin;  

• Operatör ve operatör personeline gerekli dokümantasyonu ve eğitimi sağlayın;  

• Yamama ve güvenlik olayı yönetimi için destek sağlayın.  

2.6.2. Operatör  
Cihazlar, cihazlarla birlikte verilen kullanım talimatları izlenerek imalatçı tarafından amaçlandığı 
şekilde kullanılmalıdır. Operatör, tıbbi cihazların devreye alınması, çalıştırılması ve devre dışı 
bırakılması için güvenlik ile ilgili olarak imalatçıların yayımlanmış gerekliliklerini ve rehberlerini 
takip etmelidir, örn. bir tıbbi cihazı, çalışması için gerekli değilse, internetten izole edin; imalatçının 
talimatına göre yazılım yamaları uygulayın (bu operatörün sorumluluğunda olduğunda) veya 
varsa kötü amaçlı yazılıma karşı olan yazılımın güncel olduğundan emin olun. 

Uygun bir dizi güvenlik bilgisi yoksa operatörün imalatçıyla iletişime geçmesi gerekir, örn. 
Kullanım Talimatındaki güvenlik bilgileri veya sunulmuş Tıbbi Cihaz Güvenliğine yönelik İmalatçı 
Açıklama Beyanı (MDS2), kurulum kılavuzları veya diğer herhangi bir dokümantasyon biçimi gibi 
ayrı belgelerde.  

Operatör, satın almadan sorumludur ve sistemin (tıbbi cihaz) çalıştırılması ve uygulanması 
sırasında güvenliğin muhafaza edilmesini ve özellikle kullanıcı etkileşimi nedeniyle ortamdaki 
değişikliklerden ödün verilmemesini sağlamalıdır.  

• İşletim çevresi (ağ, fiziksel, ...) için gerekli güvenlik seviyesini sağlayın,  
• Gerekli altyapıyı (ağ, fiziksel) sağlayın;  
• Personelin güvenlik sorunları durumunda uygun şekilde eğitildiğinden ve hazır 

olduğundan emin olun,  
• Sistemin imalatçının rehberlerinde belirtilen şekilde kullanıldığından emin olun (örn. 

yetkisiz kullanıcılar tarafından fiziksel erişim olmaması, tutulan şifre politikaları, ağ 
güvenlik önlemleri),  

• Güvenlik yamalarının kurulumu da dâhil olmak üzere, bildirilen muhafazanın gerektiği gibi 
yapıldığından emin olun,  

• Her bir şüpheli güvenlik olayını gecikmeden imalatçıya bildirin.  

2.6.3. Sağlık ve tıp profesyonelleri, hastalar ve tüketiciler dâhil kullanıcılar  
Sağlık ve tıp profesyonelleri (tıp doktorları, hemşireler, radyologlar ve radyograflar, patologlar vb. 
dâhil) tıbbi cihazların kendi amaçlarına yönelik kullanımından sorumludur, örn. hastalığı veya 
yaralı hastaları teşhis etmek, önlemek, izlemek, tedavi etmek veya hafifletmek için. Bu 
kullanıcılar; cihazlara erişebilir, cihazları inceleyebilir ve cihazlarla veri değiş tokuşu yapabilir ve 
hastanın eğitiminden ve yazılım ve cihaz kullanım parametrelerinin oluşturulmasından sorumlu 
olabilir.  

Hastalar ve tüketiciler, gizliliğe dikkat etme, şüpheli mesajların farkında olma ve sorumlu bir 
şekilde gezinme gibi siber akıllı davranışlar uygulamaya teşvik edilir. Kullanım Talimatı, hastaların 
ve tüketicilerin yazılımın en son sürümünü güncelleyebilmeleri, cihazı kullanım ömrü boyunca 
koruyabilmeleri, yeterince karmaşık şifreler kullanabilmeleri, kullanılmayan özellikleri 
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kapatabilmeleri, bilgisayar veya tablet cihazlar güvenliğini sağlayabilmeleri, yedekleri 
kullanabilmeleri ve sağlık verilerinin korunmasını için gerekli bilgileri içermelidir. Bu, bilgisayarlar 
ve mobil cihazlar gibi bağlı cihazların tıbbi cihazla birlikte verilen çalışma talimatlarına uygun 
olmasını sağlamayı içerir. Bu hükümler, bir Nesnelerin İnterneti (IoT) veya Cihazların İnterneti 
(IoD) ortamında tıbbi cihazların güvenli bir şekilde bir arada bulunmasını sağlayacaktır. Kullanım 
talimatları, hedeflenen kullanıcıların yaşını veya diğer sınırlayıcı faktörleri dikkate almalıdır. Kimlik 
doğrulamaya ve yetkilendirmeye yönelik yöntemleri cihaza uygun olmalıdır.  

 

3. Güvenli Tasarım ve Üretim  
İn vitro tanı tıbbi cihazlar ve tıbbi cihazlar için güvenlik mekanizmalarının tasarımında güvenlilik, 
güvenlik ve etkililik kritik unsurlardır. Bu nedenle, bu hususların imalatçılar tarafından geliştirme 
ve üretim sürecinin erken bir aşamasından itibaren ve tüm yaşam döngüsü boyunca dikkate 
alınması gerektiğine dair açık bir gereklilik vardır11.  

  

                                                
11 MDR Ek I 3: Tıbbi cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca, düzenli sistematik güncelleme gerektiren sürekli 
tekrarlanan bir süreç olarak bir risk yönetim sistemi kurun ve işletin.  
IVDR / MDR Ek I 4: Güvenlilik ilkelerine uygun olan ve genel olarak kabul edilen en son teknolojiyi dikkate 
alan cihazların tasarımına ve imalatına  yönelik risk kontrol önlemlerini benimseyin. , 
Ek I 16 (IVDR) veya 17 (MDR) "Elektronik programlanabilir sistemler – elektronik programlanabilir sistemler 
içeren cihazlar ve kendi başına cihaz olan yazılımlar”  
Ek I 16.4 (IVDR) veya 17.4 ve 18.8 (MDR); bir anahtar olarak siber güvenlik kontrol önlemi olarak yetkisiz 
erişime karşı koruma "yetkisiz erişime karşı koruma" da dâhil olmak üzere "donanım, BT ağ 
karakteristikleri ve BT güvenlik önlemleri ile ilgili asgari gereklilikler " konularına açık atıfta bulunur  
Ek I 22.1 (MDR); bu tür tıbbi cihazların “meslekten olmayan kişilerin becerileri ve mevcut imkânları ile birlikte 
söz konusu kişilerin tekniklerinde ve çevrelerinde makul olarak ön görülebilen farklılıklardan kaynaklanan 
etki dikkate alınarak, kullanım amaçlarına uygun olarak çalışacak şekilde tasarlanır ve imal edilir” olarak 
belirtildiği "meslekten olmayan kişilerin kullanımına yönelik cihazlar" konusuna açık atıfta bulunur. 
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3.1. “Tasarım gereği güvenli”  
Şekil 5, bu belgedeki "tasarım gereği güvenli" uygulamalarının ürün için "derinlemesine savunma" 
stratejisine nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu uygulamaların takip edilmesini ve 
muhafaza edilmesini sağlamak için diğer tüm uygulamalarda uygulandığı için “güvenlik yönetimi” 
uygulaması üst çemberde gösterilmektedir. Alt çemberde gösterilen diğer uygulamalar, genellikle 
tekrarlanan bir biçimde geliştirme yaşam döngüsü boyunca, uygulanır. Bu uygulamaların her biri, 
güvenlik geliştirme yaşam döngüsünü takip etmenin temel sonucunu temsil ettiği için çemberin 
merkezi olarak gösterilen genel "derinlemesine savunma" stratejisine katkıda bulunur.  

Hata yönetimi ve güvenlik güncelleme yönetimi, güvenli uygulamaya doğrulanmış onarımlar 
sağlar ve şemadaki genel güvenlik yönetimi kategorisi kapsamına girer.  

Tıbbi cihazlar ve yazılımlar için güvenlik yönetimine yönelik genel yaklaşım, diğer siber-fiziksel 
sistemlerin güvenlik yönetiminden farklı değildir. Aşağıdaki yaygın sekiz uygulama, ürün yaşam 
döngüsü sırasında kuruluş için bir "Derinlemesine Savunma stratejisi" oluşturmak için olması 
gereken gerekli süreçlerin çoğunu tanımlar:  

Uygulama 1 – Güvenlik yönetimi: Güvenlik yönetimi uygulamasının amacı, güvenlikle ilgili 
faaliyetlerin ürünün yaşam döngüsü boyunca yeterince planlanmasını, dokümante edilmesini ve 
tatbik edilmesini sağlamaktır. 

  

Kazanç 

Kurulum 
ve 

Bütünleme 

Uygulama 

İşlevsel 
kullanım 

Muhafaza 

Tasarım ve 
Geliştirme 

Üretim 

Devre Dışı 
Bırakma 

İzleme 

Azaltma 

Serbest 
Bırakma 

Test ve 
Doğrulama 

Sağlık BT 
yaşam döngüsü 

Muhafaza alt döngüsü 

Şekil 4 Yaşam döngüsü aşamaları 
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Uygulama 2 – Güvenlik gerekliliklerinin spesifikasyonu: Bu uygulama ile belirlenen süreçler, 
tıbbi cihazın veri, işlev ve hizmetlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin uygun 
şekilde korunması için gerekli olan güvenlik yeteneklerini, belirtilen ürün güvenlik bağlamıyla 
birlikte tanımlamak için kullanılır. Güvenlik yetenekleri, bir ürünün içermesi gereken kimlik 
doğrulama, yetkilendirme, şifreleme, denetim ve diğer güvenlik yetenekleri gibi öğeleri içerebilir. 
Ürün güvenliği bağlamı, fiziksel güvenlik seviyesi, bir güvenlik duvarı aracılığıyla harici ara 
yüzlerin korunması vb. öğeleri içerebilir. Bu güvenlik gereklilikleri, ürün düzeyinde tanımlanabilir 
veya ürün düzeyindeki gereklilikleri tamamlayabilir.  

Uygulama 3 – Tasarım gereği güvenlik: Bu uygulama ile belirlenen süreçler, derinlemesine 
savunma dâhil olmak üzere ürünün tasarım yoluyla güvenli olmasını sağlamak için kullanılır. 

Uygulama 4 – Güvenli uygulama: Bu uygulama ile belirlenen süreçler, ürün özelliklerinin güvenli 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kullanılır. Bu uygulamadaki gereklilikler, harici olarak 
sağlanan bileşenler dışında üründeki tüm donanım ve yazılım bileşenleri için geçerlidir. Harici 
olarak sağlanan bileşenler için, bunun yerine Uygulama 1'in (Güvenlik Yönetimi) gereklilikleri 
geçerlidir.  

Uygulama 5 – Güvenlik doğrulama ve validasyon testi: Bu uygulama ile belirlenen süreçler, 
ürün için tüm güvenlik gerekliliklerinin karşılandığından ve ürün amaçlandığı gibi kullanıldığında 
ürünün güvenliğinin muhafaza edildiğinden emin olmak için gereken güvenlik testini dokümante 
etmek için kullanılır. Güvenlik testi, diğer ürün test faaliyetleriyle uyumlu hale getirilmelidir ve testin 
türüne ve satıcı tarafından kullanılan geliştirme modeline bağlı olarak toplam güvenlik yaşam 
döngüsü boyunca çeşitli personel tarafından çeşitli zamanlarda gerçekleştirilebilir.  

Uygulama 6 – Güvenlikle ilgili meselelerin yönetimi: Bu uygulama ile belirlenen süreçler, bir 
ürünün güvenlikle ilgili meselelerinin ele alınması için kullanılır.  

Uygulama 7 – Güvenlik güncelleme yönetimi: Bu uygulama ile belirlenen süreçler, ürünle ilişkili 
güvenlik güncellemelerinin ve güvenlik yamalarının gerilemeler için test edilmesini ve ürün 

Derinlemesine 
savunma 

Güvenlik 
yönetimi 

Güvenlik  
gerekliliklerinin 

spesifikasyonu 

Güvenlik 
rehberleri 
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validasyon 
 testi 

doğrulama  
ve  

Güvenli 
uygulama 

Tasarım 
gereği 

güvenlik 

IEC 

Şekil 5 Derinlemesine savunma stratejisi, güvenli ürün yaşam döngüsünün temel felsefesidir 
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kullanıcılarına zamanında sunulmasını sağlamak için kullanılır.  

Uygulama 8 – Güvenlik rehberleri: Bu uygulama ile belirlenen süreçler, ürünün ürün güvenlik 
bağlamı uyarınca ürünün derinlemesine savunma stratejisinin nasıl bütünleneceğini, 
yapılandırılacağını ve muhafaza edileceğini açıklayan kullanıcı dokümantasyonunu sağlamak ve 
sürdürmek için kullanılır.  

3.2. Güvenlik Risk Yönetimi  
Risk Yönetimi genel olarak, bir tıbbi cihazın amaçlanan kullanımından ve öngörülebilir yanlış 
kullanımından kaynaklanan güvenlilik ve etkililiğe yönelik riskleri belirleme ile ölçme ve bunları 
"mümkün olduğunca" kabul edilebilir bir düzeye indirme disiplini olarak anlaşılır (Ek I 16.1 (IVDR) 
veya 17.1 (MDR)’e bakınız). En son teknolojik gelişmelere göre tıbbi cihazlar için risk yönetimine 
genel yaklaşım, Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I, 3’te ve Resmi Gazetede yayımlanan ilgili 
uyumlaştırılmış standartlarda bulunabilir.  

Veri ve sistem güvenliğiyle ilgili riskler, tıbbi cihazlarla ilgili güvenlik risklerini yönetmek için ayrı 
bir işlemin gerekeceğine dair herhangi bir yanlış anlamayı önlemek amacıyla risk yönetimi süreci 
kapsamında özel olarak belirtilir. Bununla birlikte, güvenlik riskleri için spesifik yöntemler ve 
gereklilikler kullanılır.  

Güvenlik riski yönetimi süreci, tümü bir güvenlik riski yönetimi planında dokümante edilen 
güvenlilik riski yönetimi süreciyle aynı unsurlara sahiptir. Süreç unsurları; güvenlik riski analizi, 
güvenlik riski değerlendirmesi, güvenlik riski kontrolü, artık güvenlik riskinin değerlendirilmesi ve 
raporlamadır. Bir güvenlik riski veya kontrol önlemi, güvenlilik ve etkililik üzerinde olası bir etkiye 
sahip olduğunda, bu, güvenlilik risk değerlendirmesine dâhil edilmelidir. Benzer şekilde, güvenlik 
üzerinde etkisi olabilecek herhangi bir güvenlilik risk kontrolü veya değerlendirmesi, güvenlik riski 
analizine dâhil edilmelidir (Bu kavramın betimleyici şekille açıklaması için Ek IV'e bakınız).  

Örnek olarak, bir ekranı 'karartma', kişisel verilerin ifşa edilmesini azaltmak için uygun bir güvenlik 
kontrolü olabilir, ancak tıbbi cihaz müdahaleli kullanım için veya yaşamsal belirtilerin gösterilmesi 
için kullanıldığında, ekranı 'karartma' bir güvenlilik endişesidir ve bu nedenle uygulanmamalıdır.  

Bu rehberin bölüm 2.2’si, güvenlik açıklarının ürünün güvenliliğini veya etkililiğini nasıl 
etkileyebileceğini açıklamaktadır. Bu nedenle, güvenliliğe yönelik ürün risk analizi, güvenlik 
açıklarının ürünün temel işleyişine olan etkilerini dikkate almalıdır. Güvenlilik riski 
değerlendirmesi, ürün için tanımlanan jenerik güvenlikle ilgili tehlikeleri listeleyebilir, bunlarla 
sınırlı olmamak üzere örneğin: hizmet reddi, kodu çalıştırma, bellek bozulması, bilgi edinme, 
ayrıcalık kazanma, vb. Bu, ürün için farklı bir tehlikeye yol açmayan her olası güvenlik saldırısı 
vektörünü detaylandırmaktan kaçınmak içindir.  

Tıbbi Cihaz Tüzüklerinin Ek I, 3 ve 4’ünde ele alınacak riskler hem güvenlilik hem de güvenlik 
meselelerine ilişkindir ve genel bilgi akışı aşağıdaki Şekil 6'da gösterilebilir.  
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3.3. Güvenlik Yetenekleri  
Bilinen güvenlik açıklarının ve saldırı vektörlerinin listesi, risk yönetimine bağlı olarak, belirtilen 
ürün güvenlik bağlamıyla birlikte tıbbi cihazın gizliliği, bütünlüğü, verilerinin mevcudiyeti, işlevi ve 
hizmetlerinin uygun şekilde korunması için gerekli olan güvenlik yeteneklerinin belirlenmesi için 
temel oluşturur.  

Güvenlik yetenekleri, uygun risk kontrol önlemleri olarak belirlenebilir. Bu tür yeteneklerin tasarımı 
ve uygulanmasının en son teknolojik gelişmeye uygun olması (bakınız Ek I, 17.2 (MDR) veya 1, 
4, 16.2 (IVDR)) ve çok çeşitli teknik alanları kapsaması gerekir (bakınız Tablo 3).  

Cihazı korumak ve operatör ile uygun iletişime yönelik bir araç oluşturmak için kullanılabilecek 
güvenlik yeteneklerinin belirleyici bir listesi Tablo 3'te verilmiştir.  

Tüm aktiviteler 
planlanmalıdır  
 
Plan aşağıdakiler 
içermelidir:  
• Tıbbi Cihazın tanımı  
• Otoriteler ve sorumluluklar  
• Yönetmeliklere, 

uluslararası standartlara 
dayalı riskin  kabul 
edilebilirliğine yönelik 
kriterleri  

• Gözden geçirmeye 
yönelik gereklilikler 

Amaçlanan kullanımı, makul 
şekilde öngörülebilir yanlış 
kullanımı, güvenlilikle ilgili 
özellikleri açıklayın  
 
Tüm tehlikeleri ve tehlikeli 
durumları tanımlayın  
 
Riskin ciddiyetini ve olasılığını 
tahmin edin  
 
Riskleri kriterlere göre 
değerlendirin 

Riskleri azaltın: 
• Doğal güvenli tasarım 
• Koruyucu önlemler 
• Son teknolojiyi uygulayın 
• Güvenlilik bilgileri 
• Eğitim  
 
Eksiksizliği kontrol edin  
 
Fayda-risk dengesi 
"Fayda" tanımı 

Risk yönetimi planı 
(3a) 

Risk değerlendirmesi 
(3b, 3c, 3e) 

Risk kontrolü 
(4) 

Tıbbi faydalara karşı tüm 
riskleri birlikte değerlendirin  
 
• Uzman görüşü 
• Risk yönetimi planında 

yöntem ve kriterleri 
tanımlayın 

• Artık riskleri açıklayın  
 

Genel artık 
riskler (1, 4) 

Ürün piyasaya arz etmeden 
önce inceleyin: 
• Şimdiye kadarki faaliyetleri 

inceleyin 
• Genel artık riskin kabul 

edilebilir olduğundan emin 
olun 

• Üretim (sonrası) bilgileri 
toplamak için yöntemlerin 
yerinde olduğundan emin 
olun  

 

Risk yönetimi 
incelemesi (3) 

Pazar sonrası faaliyetler: 
• Bilgi toplayın 
• Güvenliliğe yönelik alakaya 

ilişkin bilgileri gözden 
geçirin (en son teknolojik 
gelişmedeki yeni veya daha 
yüksek risk değişiklikleri) 

• Gerektiğinde harekete geçin 
(daha fazla risk kontrolü, 
geri çağırma, süreci gözden 
geçirme)  

 
Piyasaya arz 

sonrası gözetim 
ve vijilans 

* Madde 83-89, Ek III, XIV 

Şekil 6 Tıbbi cihazlar için güvenlilik ve güvenlik risk yönetiminde bilgi akışı 
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Tablo 3 Tıbbi cihazlara yönelik güvenlik yeteneklerinin belirleyici listesi 

Otomatik Oturum Kapatma 
Denetim Kontrolleri 
Yetkilendirme 
Güvenlik Özelliklerinin Yapılandırılması 
Siber Güvenlik Ürün Yükseltmeleri 
Kişisel Verilerin Kimliklerinin Kaldırılması 
Veri Yedeklemesi ve Olağanüstü Durum Kurtarması 
Acil Erişim 
Kişisel Veri Bütünlüğü ve Orijinalliği 
Kötü Amaçlı Yazılım Algılama / Koruma  
Düğüm Doğrulaması 
Kişi Doğrulaması 
Fiziksel Kilitler 
Sistem ve İşletim Sistemi Güçlendirme 
Güvenlik ve Gizlilik Rehberleri 
Kişisel Veri Saklama Gizliliği 
Aktarım Gizliliği 
Aktarım Bütünlüğü 

 

Güvenlilik veya etkinlik üzerinde bir etkinin olduğu durumlarda12, imalatçılar aşağıdaki öncelik 
sırasına göre en uygun risk kontrol çözümünü seçer:  

a) Güvenli tasarım ve imalat yoluyla riskleri mümkün olduğunca ortadan kaldırın veya azaltın,  
b) Uygun olduğu durumlarda, ortadan kaldırılamayan risklerle ilgili olarak gerekirse alarmlar 

dâhil olmak üzere yeterli koruma önlemleri alın,  
c) Güvenliliğe yönelik bilgi (uyarılar/önlemler/kontrendikasyonlar) ve uygun olduğu 

durumlarda kullanıcılara eğitim verin.  
Güvenlik için benzer bir yaklaşım benimsenebilir:  

a) Güvenli tasarım ve imalat yoluyla güvenlik risklerini uygulanabilir olduğunca ortadan 
kaldırın veya azaltın;  

b) Uygun olduğu durumlarda, ortadan kaldırılamayan risklerle ilgili olarak gerekirse güvenlik 
bildirimleri dâhil olmak üzere yeterli koruma önlemleri alın,  

c) Suistimal olasılığını azaltmak için kullanıcının işletim çevresinde alması gereken önlemler 
hakkında bilgiler dâhil olmak üzere güvenliğe yönelik bilgileri (uyarılar/önlemler/ 
kontrendikasyonlar) sağlayın.  

Güvenlik yeteneklerini belirlerken, imalatçı, her güvenlik önlemi için, belirli bir kabiliyetin 
uygulanmasıyla yalnızca güvenlilik ve etkinlik hedeflerinin sürdürülmediğini, aynı zamanda 
performans gereksinimlerinin ve mevcut risk kontrol önlemlerinin belirtildiği şekilde etkin kaldığını 
da göstermelidir.  

                                                
12 Tıbbi Cihaz Tüzüklerinin Ek I 4’ü.  
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3.4. Güvenlik Risk Değerlendirmesi  
Koruma önlemleri olarak bu tür güvenlik yeteneklerini seçerken, imalatçı, uygun güvenlilik, etkinlik 
ve güvenlik dengesini belirlerken cihazın amaçlanan klinik kullanımını ve amaçlanan işletim 
çevresini göz önünde bulundurmalıdır. Tehdit Modelleme teknikleri, bir öğenin güvenliğini yapısal 
bir şekilde analiz etmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır; öyle ki güvenlik açıkları, varsayımsal 
bir saldırganın bakış açısından her şey tespit edilebilir, numaralandırılabilir ve önceliklendirilebilir. 
Tehdit modellemesi; yazılımlara, cihazlara, sistemlere, ağlara, dağıtılmış sistemlere, iş 
süreçlerine vb. uygulanabilir. Tehdit modellemesi, tipik olarak bir saldırgan tarafından en çok arzu 
edilen saldırı vektörlerini ve varlıkları belirlemek için sistematik bir yaklaşım kullanır. Bu, her olası 
saldırı vektörüne ve varlığa ayrı ayrı bakmak ve hangi tür saldırılara karşı savunmasız olduklarını 
belirlemek için öğenin (yazılım, cihaz, sistem vb.) ayrıştırılmasına yol açar. Buradan risk, 
güvenliliği ve etkinliği etkileme potansiyeli veya uygun görülen diğer kriterler açısından bir 
güvenlik açıkları listesi oluşturulabilir ve düzenlenebilir.  

Not: Çoğu bilinmeyen birçok güvenlik açığı mevcuttur (hiç kimsenin bu güvenlik açığı için 
potansiyel bir tehdit senaryosu tanımlamaması anlamında). Tanımlanmış bir güvenlik açığı, 
genellikle bir Ortak Güvenlik Açıkları ve Maruziyetler (CVE) tanımlayıcısı aracılığıyla tanımlanır. 
Bir saldırganın bilinen bir güvenlik açığını sömürdüğü bir senaryo, ürünün risk yönetimine göre 
"öngörülebilir" olarak kabul edilebilir - özellikle amaçlanan işletim çevresi veya diğer azaltma 
kontrolleri bu tür bir saldırıyı engellemiyorsa.  

Not:Gerekli çabayla ilişkili saldırganın kazancını da hesaba katabilen yapılandırılmış puanlama 
sistemleri, örn. Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemleri - CVSS13, aracılığıyla tanımlanmış 
güvenlik senaryolarının olasılığı desteklenebilir.  

3.5. Güvenlik Fayda Risk Analizi  
Fayda Riski Analizi yapma, Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I 1, 2, 3e ve 8'in açık bir gerekliliğidir. Her 
bir münferit güvenlik riski için Fayda Riski Analizinin yürütülmediği unutulmamalıdır. Bunun yerine, 
amaçlanan kullanım ve olası güvenlilik ve performans etkisine dayalı olarak, güvenlikle ilgili 
tehlike kategorilerini içeren (bölüm 3.2 Güvenlik Riski Yönetimi'nde tanımlandığı gibi) güvenlilik 
risk değerlendirmesi kullanılarak genel bir Fayda Riski Analizi yürütülecektir.  

Risk kabul kriterleri imalatçı tarafından oluşturulmalı ve güvenlik risklerini azaltmaya yönelik 
uygun önlemleri yönlendirmek üzere dokümante edilmelidir. Bu kriterler, kullanım amacı ve işletim 
çevresiyle ilgilidir.  

3.6. Asgari BT Gereklilikleri  
Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I, tıbbi cihaz imalatçılarının asgari ilişkili BT güvenlik gerekliliklerini (17.4 
MDR/16.4 IVDR) belirleme ve bunları kullanıcılara etkin bir şekilde iletme (23.4ab MDR/20,4 ah 
IVDR) ihtiyacını vurgulayarak tıbbi cihazları barındıran ortama açık atıflarda bulunur:  

[17.4 MDR/16.4 IVDR] İmalatçılar; yazılımın amaçlandığı şekilde çalışması için gerekli olan 
donanım, BT ağ karakteristikleri ve yetkisiz erişime karşı koruma dâhil BT güvenlik önlemleri ile 
ilgili asgari gereklilikleri belirler.  

İşletim çevresi ile ilgili olarak, bu bölüm aşağıdaki şekilde yorumlanmalıdır:  

• Ürün tasarımı yoluyla uygulanamayan BT ağ özellikleri ve BT güvenlik önlemleri ile ilgili 
olarak işletim çevresi için asgari gereklilikleri belirlemek imalatçıların sorumluluğudur.  

• BT güvenlik önlemleri, işletim çevresiyle ilgili BT güvenlik risklerini yönetmeye yönelik her 
                                                
13 https://www.first.org/cvss/  

https://www.first.org/cvss/
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bir uygulanabilir teknik ve/veya kurumsal önlemi ifade edebilir.  

[23.4ab MDR/20,4 ah IVDR] Kullanım talimatındaki bilgiler 

Kullanım talimatı, aşağıdakilerin tümünü içerir: 

Yazılım dâhil olmak üzere elektronik programlanabilir sistemler içeren cihazlar ya da kendi başına 
cihaz olan yazılımlar için; yazılımın amaçlandığı şekilde çalışması için gerekli olan, donanım, BT 
ağ karakteristikleri ve yetkisiz erişime karşı koruma dâhil BT güvenlik önlemleri ile ilgili asgari 
gereklilikler.  

Bu bölüm aşağıdaki şekilde yorumlanmalıdır:  

• İmalatçı, BT güvenlik özellikleri/yapılandırmaları (varsa) dâhil olmak üzere cihazın 
kullanım talimatlarının açık dokümantasyonunu ve ürün özellikleri, uyumluluklar, önerilen 
BT güvenlik önlemleri, BT ortam yapılandırması (örn. trafik kontrolü), vs. dâhil olmak üzere 
işletim çevresiyle ilgili BT güvenlik kontrollerine yönelik açık talimatları sunar.  

Tehdit ortamındaki sık değişiklikler nedeniyle, güvenlik bilgilerinin gerektiğinde dinamik 
güncellemelere imkân veren elektronik bir biçimde muhafazası tavsiye edilebilir.  

Temel prensipler   

Bir tıbbi cihazın işletim çevresi, tıbbi cihaz imalatçısı tarafından sağlanmayan tıbbi cihazla 
etkileşimde bulunan herhangi bir BT/ağ varlığı olarak tanımlanır.  

İşletim çevresi için donanım, BT ağ özellikleri ve BT güvenlik önlemleri ile ilgili her bir asgari 
gereklilik aşağıdaki ilkeler temelinde tanımlanmalıdır:  

• İşletim çevresi için önerilen her bir BT güvenlik gerekliliği, tıbbi cihaz için yürütülen risk 
değerlendirmesine dayanmalıdır.  

• Tıbbi cihaz, BT güvenliği açısından olabildiğince özerk olmalı ve işletim çevresindeki 
herhangi bir BT güvenlik gerekliliğinin varlığına tamamen güvenme, minimumda tutulmalı 
ve tıbbi cihazın güvenli çalışması için imalatçının temel ortam güvenliği konusundaki 
varsayımlarını yansıtmalıdır.  

• İmalatçının işletim çevresinin BT güvenliğine ilişkin varsayımları, kullanım talimatlarında 
açıkça dokümante edilir ve en iyi uygulama güvenlik standartlarına atıfta bulunabilir.  

• Katmanlı güvenlik ilkesine uygun olarak, genel olarak işletim çevresi için öngörülen BT 
güvenlik önlemleri, yeterli gerekçe olmadıkça, tıbbi cihaz güvenlik açıkları için güvenlik 
kontrollerini telafi etme amacına hizmet etmemelidir. Tıbbi cihazın, önemli BT güvenlik 
kontrolleri sağlamak için işletim çevresine dayandığı durumlarda, beraberindeki teknik 
dokümantasyonda bu belirtilmelidir.  
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İşletim çevresine yönelik BT güvenlik gereklilikleri   

Tıbbi cihaz imalatçısı, yukarıda belirtilen ilkeler temelinde işletim çevresi için BT güvenlik 
gerekliliklerini belirlemelidir. İlgili güvenlik gereklilikleri, tıbbi cihazın işletim çevresinin BT 
güvenliğini etkileyen her bir teknik ve kurumsal önlem kombinasyonunu içerebilir. İşletim çevresi, 
tıbbi cihazın içinde çalıştığı ve tıbbi cihazın etkileşimde bulunduğu BT varlıklarının (yazılım, 
donanım, ağ bileşenleri) toplamı olarak tanımlanır.  

Aşağıda listelenen güvenlik önlemleri, işletim çevresi için olası güvenlik kontrollerinin kapsamlı 
olmayan ve zorunlu olmayan bir listesi olarak görülmelidir. Ayrıca, operatörün BT ortamının (iyi 
uygulamalar) genel BT güvenliği duruşu için yararlı olan ancak işletim çevresinin uygunluğu 
açısından zorunlu olarak kabul edilmeyebilecek BT güvenlik uygulamalarını içerirler.  

İşletim çevresine yönelik genel güvenlik gereklilikleri  

Tıbbi cihazların işletim çevresi için BT güvenlik gerekliliklerinin aşağıdaki gösterge niteliğindeki 
listesi önerilmektedir. Tüm güvenlik önlemleri tüm bağlamlarda sistematik olarak 
uygulanamadığından, kesin gereklilikler tıbbi cihaz imalatçısı tarafından vaka bazında 
tanımlanmalıdır.  

- Operatör, ulusal düzenlemelere ve AB düzenlemelerine (ör. GDPR) uygun olmalıdır.  

- İşletim çevresi, aşağıdakiler gibi güvenlik önlemleri yoluyla tıbbi cihaz için fiziksel 
güvenlik sağlamalıdır:  

o Uygun teknik önlemler vasıtasıyla (ör. rozetler) zorunlu kılınan düzenlenmiş ve 
kimliği doğrulanmış fiziksel erişim  

o Tıbbi cihaza fiziksel erişim dâhil olmak üzere rolleri ve erişim haklarını tanımlayan 
fiziksel güvenlik politikası  

o Ayrılmış, güvenli alanların uygun erişim kontrolleriyle kullanılması  

- İşletim çevresi aşağıdakiler gibi uygun güvenlik kontrollerini içermelidir:  

o Kullanıcı erişim yönetimi (yazılım uygulamalarına veya cihazlara erişim için 
yeterlilik belgeleri, kullanıcı erişim politikası vb.)  

o Virüsten koruma (antivirüs) / kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı  

o Güvenlik duvarı  

o Uygulama beyaz listesi / sistem sertleştirme  

o Orijinal yazılımların özel kullanımı ve tüm yasa dışı yazılım ve uygulamaların 
yasaklanması  

o Oturum yönetimi önlemleri (ör. oturum zaman aşımları)  

- İşletim çevresi , aşağıdakiler gibi uygun önlemler vasıtasıyla ağ trafiğinin kontrolünü ve 
güvenliğini sağlamalıdır:  

o Ağ bölümleme 

o Trafik filtreleme 

o Veri şifreleme  

- Özellikle tıbbi cihaza bağlı iş istasyonları için uygun güvenlik önlemleri şunları içerebilir:  

o İşletim sistemini sağlamlaştırma ve uygulama beyaz listesi 

o Rasgele kod yürütülmesini engellemek için bellek koruma önlemleri 



 

23 / 46 

o Tıbbi cihaz yönetim yazılımının kötü amaçlı kodlara karşı koyan güvenlik 
çözümleriyle uyumluluğu 

o Güçlü parolaların kullanılması 

o Yalnızca işletim çevresinin amaçlanan kullanımı için gerekli yazılım programlarını 
yükleyin.  

- İşletim çevresinin birden fazla tıbbi cihazı ve diğer sistemleri bütünleyen karmaşık bir 
sistem olduğu durumlar için, bir saldırının yayılmasını sınırlamaya yönelik uygun önlemler 
şunları içerebilir:  

o Bölümleme mekanizmaları ve ağ / trafik bölümleme 

o Yazılım bütünlüğü kontrolleri ve cihaz kimlik doğrulama mekanizmaları  

- İşletim çevresinin ve cihazın kendisinin güvenlik duruşunun uygun bir seviyede kalmasını 
sağlamak için, yama yönetimi ile ilgili uygun hükümler yerini almalıdır, örneğin:  

o İşletim çevresi, birlikte çalışabilirlik/uyumluluktan ödün vermeden yamamayı 
desteklemelidir  

o Operatör, tıbbi cihazlara yönelik güvenlik yamalarının zamanında dağıtılmasını 
sağlamak için uygun yama yönetimi süreçlerine sahip olmalıdır  

o Operatör, işletim çevresinin (örn. işletim sistemleri, uygulamalar) güvenlik 
açısından güncel olmasını sağlamak için uygun yama yönetimi süreçlerine sahip 
olmalıdır.  

- Tıbbi cihazların çalışması için gerekli olan (örn. OS) veya tıbbi cihazlarla etkileşimde 
bulunan işletim çevresi unsurları (örn. diğer cihazlar), birlikte çalışabilirliği sağlamalı ve 
tıbbi cihazın belirtilen performansını bozmamalıdır14.  

3.7. Doğrulama/Validasyon  
MDR Ek I 17.2 ve IVDR Ek I 16.2, yazılım içeren cihazlar veya kendi başına cihaz olan yazılımlar 
söz konusu olduğunda, bu yazılımların; geliştirme yaşam döngüsü, bilgi güvenliği dâhil risk 
yönetimi, doğrulama ve validasyon ilkeleri dikkate alınmak suretiyle en son teknolojik gelişmelere 
uygun geliştirilmesini ve imal edilmesini gerektirir.  

Güvenlik doğrulama ve validasyonun birincil yolu test etmektir. Yöntemler; güvenlik özelliği testi, 
bulanıklık testi, güvenlik açığı taraması ve sızma testini içerebilir15 16. Bilinen sorunları olan 
bileşenleri tanımlamak için üründe kullanılan açık kaynak kodu ve kitaplıkları tarayan araçları ve 
güvenli kod analizine yönelik araçları kullanılarak ek güvenlik testleri yapılabilir.  

3.8. Yaşam döngüsü Hususları  
Tasarım aşamasında siber güvenlik risklerinin ele alınması, gizlilik ihlaline, tıbbi cihaz ve 
verilerinin bütünlüğünde ve kullanılabilirliğinde bir tavize veya tıbbi cihaza ve/veya ağa kasıtlı 
                                                
14 MDR Ek I 14.1, 14.2 ve 14.5, birlikte çalışabilirlik ve performans açısından tıbbi cihaz, işletim çevresi ve 
diğer ürünler arasındaki etkileşimleri ele almaktadır.  
15 ENISA'ya göre sızma testi, bir sistemin güvenliğinin yetkili bir güvenlik uzmanı tarafından gerçekleştirilen 
farklı saldırı türlerine karşı değerlendirilmesidir. Test uzmanı, sistemin güvenlik açıklarını belirlemeye ve 
bunlardan yararlanmaya çalışır. 
16 Doğrulama ve validasyon hakkında daha fazla bilgi için, tıbbi cihaz yazılımının klinik/performans 
değerlendirmesine ilişkin rehbere başvurulabilir:  
https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en  

https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en
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olarak yetkisiz erişime katkıda bulunabilecek siber güvenlik risklerini azaltmaya yardımcı olabilir. 
Tehlikeli CIA (Gizlilik, Bütünlük ve Bulunabilirlik), MDR Madde 2'deki tıbbi cihaz tanımında 
belirtildiği gibi tıbbi amaçları etkileyebilir. 

Sayıları zaman içinde oldukça sabit olan güvenlikle ilgili tehlikeler dışında, yazılımın güvenlik 
durumu, yeni ortaya çıkan güvenlik açıkları veya yeni saldırı vektörleri nedeniyle hızla değişebilir.  

Bu, bir tıbbi cihazın belirli bir zamanda bilinen güvenlik açıklarına göre güvenli olarak 
değerlendirildiği bir duruma neden olabilir. Ancak, herhangi bir güvenlik bakımı olmaksızın, bu 
cihaz, yeni ortaya çıkan güvenlik açıkları veya yeni saldırı yöntemleri nedeniyle sonuç olarak 
emniyetli olmayan ve muhtemelen güvensiz hale gelebilir.  

Cihazın destek yaşamı boyunca, imalatçı, cihazın güvenliği ile ilgili olarak piyasaya arz sonrası 
bilgi toplamak için bir süreç oluşturmalıdır (ayrıca bkz. Bölüm 6). Bu süreç aşağıdakileri dikkate 
almalıdır:  

1. Doğrudan tıbbi cihaz yazılımıyla ilgili güvenlik olayları  
2. Tıbbi cihaz donanımı/yazılımı ve tıbbi cihazla birlikte kullanılan 3. taraf donanım/yazılım 

ile ilgili güvenlik açıkları  
3. Birlikte çalışabilirlik yönleri de dâhil olmak üzere tehdit ortamındaki değişiklikler  

İmalatçı, bu şekilde toplanan bilgileri değerlendirmeli, ilgili güvenlik ve güvenlilik riskini 
değerlendirmeli ve bu tür güvenlik açıkları veya güvenlik olayları ile ilişkili riski kontrol eden uygun 
önlemleri almalıdır. Önlemler aşağıdakileri içerebilir: 

• Tıbbi cihaz operatörlerine, işletim çevresindeki tanımlanmış risk ve olası azaltmalar 
hakkında bilgi 

• Hızlı düzeltmeler, örn. ağ yapılandırma değişiklikleri 
• Tıbbi cihaz yazılım güncellemeleri 
• 3. taraf yazılım güncellemeleri veya yamaları.  

Önlemler, imalatçı ve operatör tarafından belirlenen güvenlik ve güvenlilik riskine uygun bir 
zamanda operatör sahasında uygulanmalıdır.  

4. Dokümantasyon ve Kullanım talimatı  
4.1. Dokümantasyon  

Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I 3, imalatçılardan bir risk yönetim sistemi kurmasını, uygulamasını, 
dokümante etmesini ve sürdürmesini açıkça talep etmektedir (bkz. Bölüm 3.2). Bu tür 
dokümantasyon gereklilikleri, Tıbbi Cihaz Tüzükleri Madde 10 uyarınca ısmarlama imal edilen 
cihazlar dışındaki cihazların imalatçılarının bu cihazlar için teknik dokümantasyonu 
hazırlayacakları ve güncel tutacakları söz konusu maddede anlatılmaktadır. Genel olarak, teknik 
dokümantasyon; Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek II (teknik dokümantasyon) ve III (piyasaya arz sonrası 
gözetime ilişkin teknik dokümantasyon)17’te belirtilen unsurları içerir.  

Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek II'ye göre, dokümantasyon Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek I'de belirtilen genel 
güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygunluğun gösterilmesine yönelik bilgileri içerir. Bunlar, 
ürünlerin güvenlik risklerine ve tehditlerine karşı güvenliliğini ve etkililiğini sağlamak için güvenlik 
gerekliliklerini içerir (bu rehberin Bölüm 2.3'üne bkz.) ve bu gereklilikleri karşılamak için 
benimsenen çözümlerin bir gerekçesini, validasyonunu ve doğrulamasını (örn. bu rehberin Bölüm 

                                                
17 Ayrıca bkz. Rehber doküman - Piyasa gözetimi - Tıbbi Cihazlar Vijilans Sistemine dair Rehberi - MEDDEV 
2.12 - 1 rev 8, şu adreste bulunabilir: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305
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3.7’sinde anlatılan güvenlik testinin yöntemleri ve sonuçları) kapsar. Ek olarak, teknik 
dokümantasyonun, siber güvenlik olaylarının ve güvenlik açıklarının ele alınması ve düzeltilmesi 
ile ilgili olarak imalatçıların piyasaya arz sonrası gözetim sistemi aracılığıyla toplanan bilgilerle 
güncellenmesi gerekir (bu rehberin Bölüm 6’sına ve Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek III'e bkz.).  

4.2. Kullanım talimatı  
Kullanım talimatlarına ilişkin gereklilikler Ek I'in aşağıdaki maddelerinde özetlenmiştir:  

[23.4 MDR/20 IVDR] Kullanım talimatındaki bilgiler 

“Kullanım talimatı, aşağıdakilerin tümünü içerir:  

 “(…)  

23.4 (g) MDR - Artık riskler, kontrendikasyonlar ve istenmeyen yan etkiler ile birlikte bu konuda 
hastaya iletilmesi gereken bilgiler,”  

20.1 (g) IVDR - Kullanıcıya ve/veya diğer kişiye bildirilmesi gereken artık riskler; sınırlamalar, 
kontrendikasyonlar, önlemler veya uyarılar şeklinde imalatçı tarafından temin edilen bilgilere dâhil 
edilir.  

Siber güvenlik bağlamında bu madde, BT güvenlik riskleriyle ilgili olarak cihaz için risk 
değerlendirmesi hakkında bilgi sağlama ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, ilgili bilgiler 
aşağıdakileri içerebilir:  

• Tıbbi cihazın risk profilinin ve ilgili BT güvenlik hedeflerinin yüksek seviye özeti (örn. 
hassas bilgilerin işlenmesi/korunması, kesintisiz çalışma için gereklilik vs.)  

“23.4 (h) MDR - Kullanıcının cihazı uygun şekilde kullanması için gerekli olan açıklamalar; örneğin 
cihazın bir ölçüm fonksiyonu varsa buna yönelik iddia edilen doğruluk derecesi,”  

Bu bağlamda sağlanabilecek bilgiler aşağıdakiler gibi tıbbi cihaz BT özellikleri gibi hususları içerir:  

• İşletim sisteminin spesifikasyonları 

• Yazılım güncellemelerinin ve güvenlik yamalarının bütünlüğünü/validasyonunu 
sağlamaya yönelik hükümler  

“23.4 (i) MDR - Hasta güvenliğini sağlamak için gerekli olan dezenfeksiyon seviyeleri ve bu 
dezenfeksiyon seviyelerini gerçekleştirmeye yönelik mevcut tüm yöntemler dâhil olmak üzere, 
sterilizasyon, nihai montaj, kalibrasyon, vs. gibi cihaz kullanıma hazır olmadan önce veya 
kullanım süresince cihazın hazırlık işlemleri veya kullanımı ile ilgili ayrıntılar,”  

“20.4.1 (r) IVDR - İmalatçı tarafından amaçlandığı şekilde kullanılması için cihazın, sterilizasyon, 
nihai montaj ve kalibrasyon, vs. gibi kullanıma hazır olmadan önceki hazırlık işlemleri veya 
kullanımı ile ilgili ayrıntılar,”  

Siber güvenlik bağlamında, bu gereklilik tıbbi cihazın kurulumu, yapılandırması ve 
çalıştırılmasıyla ilgili olarak yorumlanmalıdır. Bu bağlamda sağlanabilecek bilgiler aşağıdakileri 
içerir:  

• Güvenlik yapılandırma seçenekleri; varsayılan olarak güvenlik ilkesine uygun olarak, tıbbi 
cihaz varsayılan olarak seçilmiş olası en yüksek güvenlik ayarlarına sahip olmalıdır.  

• Ürün kurulumu 
• İlk yapılandırma rehberleri, örn. ilk oturum açma sırasında varsayılan parolaların 

değiştirilmesi. 
• Güvenlik güncellemelerini dağıtmak için adım adım talimatlar 
• Tıbbi cihazı arızaya karşı güvenli modda kullanmaya yönelik prosedürler (örn. Arızaya 
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karşı güvenli moda giriş/çıkış, arızaya karşı güvenli modda performans kısıtlamaları, 
normal çalışmaya devam ederken veri kurtarma işlevi vb.)  

• Bir uyarı mesajı durumunda kullanıcının takip etmesi için dokümante edilmiş aksiyon planı  

“23.4 (j) MDR - Özel tesislere ya da cihaz kullanıcısının ve/veya diğer kişilerin özel eğitimine ya 
da belirli yeterliliklerine yönelik gereklilikler,”  

“20.4.1 (p) IVDR - Gerektiği hallerde, temiz oda ortamı gibi özel yerlere veya radyasyon güvenliği 
gibi konularda özel eğitime ya da hedeflenen kullanıcının belirli yeterliliklerine ilişkin gereklilikler,”  

Siber güvenlik gereklilikleri bağlamında sağlanabilecek bilgiler aşağıdakileri içerir: 

• Tıbbi cihazın kurulumu, yapılandırması ve çalıştırılması için gerekli BT becerileri dâhil 
olmak üzere eğitim/gerekli beceriler açısından kullanıcı gereklilikleri  

“23.4 (k) MDR and 20.4.1 (s) IVDR - İlgili olduğu yerde, aşağıdakilerle birlikte, cihazın doğru bir 
şekilde kurulup kurulmadığının; güvenli şekilde ve imalatçı tarafından amaçlandığı gibi çalışmaya 
hazır olup olmadığının doğrulanması için gereken bilgiler: 

− Temizlik ve dezenfeksiyon dâhil önleyici ve düzenli bakımın niteliği ve sıklığına dair 
ayrıntılar, 

− Cihazların kurulumunda, kalibrasyonunda veya servis hizmetlerinde yer alan kişilerin 
karşılaştığı riskleri ortadan kaldırmaya yönelik yöntemler,”  

Siber güvenlik bağlamında bu maddeyle ilgili bilgiler, tıbbi cihaz için güvenlik güncellemelerinin 
güvenli bir şekilde yapılandırılmasını ve uygulanmasını içerir, örneğin:  

• Yazılım güncellemelerinin ve güvenlik yamalarının bütünlüğünü/validasyonunu 
sağlamaya yönelik hükümler 

• Güvenlik güncellemelerini dağıtmaya yönelik adım adım talimatlar 

“23.4 (q) MDR - Diğer cihazlarla ve/veya genel amaçlı ekipmanla birlikte kullanılması amaçlanan 
cihazlar için: 

− Güvenli bir kombinasyon elde etmek üzere, bu tür cihazları veya ekipmanı tanımlamaya 
yönelik bilgiler ve/veya 

− Cihaz ve ekipman kombinasyonlarına dair bilinen kısıtlamalara ilişkin bilgiler,”  

“20.4.1 (j) IVDR - Başka cihazlarla ve/veya genel amaçlı ekipmanlarla birlikte kullanımı 
amaçlanan ya da bunlarla birlikte kurulan veya bunlara bağlanan cihazlar için: 

− Ana performans karakteristikleri de dâhil, valide edilmiş ve güvenli bir kombinasyon elde 
etmek üzere, bu tür cihazları veya ekipmanı tanımlamak için gerekli bilgiler ve/veya 

− Cihaz ve ekipman kombinasyonları için bilinen kısıtlamalara ilişkin bilgiler,”  

Siber güvenlik bağlamında bu madde, işletim çevresi (yazılım, donanım vb.) ve herhangi bir 
uyumluluk kısıtlamasına ilişkin uyumluluk konularının ana hatlarını çizme gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Bu bağlamda sağlanabilecek bilgiler aşağıdakileri içerir:  

• Kullanıcı işlemlerine yönelik iş istasyonları için asgari gereklilikler: donanım özellikleri, 
işletim sistemi sürümleri, çevresel cihazlar vb.  

“23.4 (ab) MDR and 20.4.1 (ah) IVDR - Yazılım dâhil olmak üzere elektronik programlanabilir 
sistemler içeren cihazlar ya da kendi başına cihaz olan yazılımlar için; yazılımın amaçlandığı 
şekilde çalışması için gerekli olan, donanım, BT ağ karakteristikleri ve yetkisiz erişime karşı 
koruma dâhil BT güvenlik önlemleri ile ilgili asgari gereklilikler.”  

Bu madde, işletim çevresi ile ilgili gereklilikleri (donanım, ağ özellikleri, güvenlik kontrolleri vb.) 
yeterince açıklamak için kullanım talimatlarına yönelik gerekliliği ortaya koymaktadır. Bu 
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bağlamda sağlanabilecek bilgiler aşağıdakileri içerir:  
• Kullanım ortamına ilişkin varsayımlar (örn. ev ortamı, sağlık tesisi vb.)  
• Cihazın amaçlanan işletim çevresi dışında çalışmasına yönelik riskler  
• Bağlı tıbbi cihaz için asgari platform gereklilikleri: donanım özellikleri, işletim sistemi 

sürümleri, ara yazılım ve sürücüler, çevresel cihazlar vb.  
• İşletim çevresi için önerilen BT güvenlik kontrolleri (örn. anti-virüs, güvenlik duvarı)  
• Hem veri hem de yapılandırma ayarları için yedekleme ve geri yükleme özelliklerinin 

açıklaması  

Genellikle spesifik güvenlik bilgileri, yöneticilere yönelik talimatlar veya güvenlik çalıştırma 
kılavuzları gibi kullanım talimatları dışındaki dokümantasyon aracılığıyla paylaşılır. Bu tür bilgiler 
aşağıdakileri içerebilir:  

• Tıbbi cihaza dâhil olan BT güvenlik kontrollerinin listesi 
• Ürün türüne bağlı olarak, yazılım güncellemelerinin ve güvenlik yamalarının bütünlüğünü/ 

validasyonunu sağlamak için hükümler 
• Donanım bileşenlerinin teknik özellikleri 
• Yazılım Malzeme Listesi 
• Cihazdaki kullanıcı rolleri ve ilgili erişim ayrıcalıkları/izinleri  
• Sistem günlükleme işlevinin uygulanması, özellikle tıbbi cihazın sistem günlük depolama 

kapasitesi ve sistem günlüklerinin yedeklenmesi ve kullanılması için öneriler  
• Tıbbi cihazın bir sağlık bilgi sistemi içine bütünleştirilmesiyle ilgili güvenlik önerileri ve 

gereklilikleri hakkında rehberler içeren üretim sisteminin başlatılması  
• Sistemin çalışması, yönetimi, izlenmesi ve çalışma desteği  
• Bağlı tıbbi cihaza yönelik yönetim iş istasyonu için asgari gereklilikler: donanım özellikleri, 

işletim sistemi sürümleri, ara yazılım ve sürücüler, çevresel cihazlar vb.  
• Ağa bağlı tıbbi cihazlar söz konusu olduğunda, dokümantasyon, ağ veri akışlarının 

kapsamlı bir matrisini içermelidir (protokol türleri, veri akışlarının kaynağı/hedefi, 
adresleme şeması vb.)  

• İşletim çevresi özellikle yerel değilse ancak harici barındırma sağlayıcılarını içeriyorsa; 
dokümantasyon, hangi verilerin, nerede ve nasıl depolandığının yanı sıra bulut 
ortamındaki verileri korumak için her bir güvenlik kontrolünü (örn. şifreleme) açıkça 
belirtmelidir.  

• Güvenlik duvarı kuralları (bağlantı noktaları, arayüzler, protokoller, adresleme şemaları 
vb.) gibi işletim çevresi için spesifik yapılandırma gereklilikleri.  

Tehdit ortamındaki sık değişiklikler nedeniyle, güvenlik bilgilerinin gerektiğinde dinamik 
güncellemelere imkân veren elektronik biçimde muhafaza edilmesi tavsiye edilebilir.  

4.3. Sağlık hizmeti sunucularına sağlanacak bilgiler  
Sağlık hizmeti sunucularına amaçlanan kullanım ortamı ile ilgili sağlanacak bilgiler arasında 
aşağıdakiler yer alabilir (kapsamlı olmayan liste):  

1. Amaçlanan kullanım ortamına uygun önerilen siber güvenlik kontrolleriyle ilgili cihaz 
kullanım talimatları ve ürün spesifikasyonları (örn. anti-virüs yazılımı, güvenlik duvarı 
kullanımı vb.).  

2. Cihazın siber güvenliği riske girdiğinde bile kritik işlevselliği koruyan cihaz özelliklerinin 
açıklaması (örn. İşletim Sisteminin güçlendirilmesi).  
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3. Yapılandırmaları geri kazanmak için yedekleme ve geri yükleme özelliklerinin ve 
prosedürlerinin açıklaması. 

4. Cihazın amaçlandığı gibi çalışabilmesi için destekleyici altyapı gerekliliklerine ilişkin 
kullanıcılara özel rehberlik.  

5. Cihazın güvenli yapılandırma kullanılarak nasıl güçlendirileceğinin veya 
güçlendirilebileceğinin açıklaması. Güvenli yapılandırmalar; kötü amaçlı yazılımdan 
koruma, güvenlik duvarı/güvenlik duvarı kuralları, beyaz liste, güvenlik olay parametreleri, 
sistem günlükleme parametreleri, fiziksel güvenlik algılama vs. gibi uç nokta korumalarını 
içerebilir.  

6. Veri alması/göndermesi beklenen ağ bağlantı noktalarının ve diğer arayüzlerin listesi ve 
bağlantı noktası işlevselliğinin ve bağlantı noktalarının gelen mi yoksa giden mi olduğunun 
açıklaması (Kullanılmayan bağlantı noktaları devre dışı bırakılmalıdır).  

7. Son kullanıcılar için yeterince ayrıntılı ağ şemaları.  

8. Uygun olduğu durumlarda, güvenli ağ (bağlı) dağıtımına ve hizmetine izin vermek için 
teknik talimatlar ve bir siber güvenlik açığı veya olumsuz olayı tespit edildiğinde 
kullanıcılara nasıl yanıt verileceğine ilişkin talimatlar.  

• Tasarımın, anormal koşullar (örn. güvenlik olayları) algılandığında cihazın bunu 
nasıl duyurmasını sağladığına ilişkin bir açıklama. Güvenlik olay türleri; 
yapılandırma değişiklikleri, ağ anormallikleri, oturum açma girişimleri, anormal 
trafik (örn. bilinmeyen varlıklara istek gönderme) olabilir.  

• Bir güvenlik olayı için tutulan sistem günlük dosyaları dâhil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere adli kanıtların nasıl yakalandığına ilişkin bir açıklama. Sistem 
günlük dosyası açıklamaları, sistem günlük dosyasının nasıl ve nerede 
bulunduğunu, depolandığını, geri dönüştürüldüğünü, arşivlendiğini ve 
otomatikleştirilmiş analiz yazılımı (örn. İzinsiz Giriş Tespit Sistemi, IDS) tarafından 
nasıl kullanılabileceğini içermelidir. 

• Kimliği doğrulanmış ayrıcalıklı bir kullanıcı tarafından cihaz yapılandırmasının 
saklanması ve kurtarılmasına yönelik yöntemlerin açıklaması. 

9. Uygun olduğu durumlarda, tıbbi cihazı amaçlanan kullanım ortamı dışında kullanmanın 
riskleri.  

MDS2, yukarıda belirtilen güvenlik bilgilerini sağlamak için kullanılabilen, endüstri çapında ve 
dünya çapında kabul gören bir formdur.  

Klinisyenlere/hekimlere, siber güvenlik riskleri de dâhil olmak üzere kullandıkları cihazın riskleri 
ve yararları hakkında hastalarıyla anlamlı bir şekilde tartışabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiler 
sağlanmalıdır.  

Tıbbi Cihaz Yazılımı (MDSW) kullanıcılarına yönelik bilgi sağlama, cihazın kullanıldığı yere 
uyarlanmış olmalıdır.  (örn. sınırlı siber korumalı ev ortamı, kamu ortamı).  

5. Piyasaya Arz Sonrası Gözetim ve Vijilans  
Tıbbi cihazların yaşam döngüsünün piyasaya arz sonrası aşaması; imalatçıların, siber güvenlik 
açıkları zaman içinde değişip geliştikçe ve piyasaya arz öncesi faaliyetler sırasında uygulanan 
kontroller kabul edilebilir bir fayda-risk düzeyini korumak için yetersiz kaldıkça uygulayacağı çok 
önemli bir husustur.  

Etkili ve başarılı bir piyasaya arz sonrası siber güvenlik gözetim programı aşağıdaki yönleri 
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içermelidir:  
• Cihazın amaçlanan ortamda çalışması 
• Siber güvenlik bilgilerinin ve siber güvenlik açıkları ve tehditleri hakkındaki bilgilerin birden 

çok sektörde paylaşılması ve yayılması 
• Güvenlik açığı giderme 
• Olay18 müdahalesi  

5.1. Piyasaya arz sonrası gözetim sistemi  
İmalatçının, MDR Madde 83 veya IVDR Madde 78 uyarınca bir piyasa arz sonrası gözetim (PMS) 
sistemi kurması ve bu PMS'yi güncel tutması gerekmektedir. Tıbbi cihazlar için siber güvenlik 
hususları bu PMS sisteminin bir parçası olmalıdır. Bir PMS sistemi, aktif ve düzenli olarak 
piyasadaki cihazlardan (üçüncü taraf yazılım ve donanım bileşenleri dâhil) kullanıcı deneyiminin, 
bunları gözden geçirmek için ve cihazla ilgili nitelik ve riskleri dikkate alarak gerekli düzeltici eylemi 
zamanında uygulamak için toplanmasını içerir. İmalatçı, piyasadan ilgili bilgileri almak amacıyla 
cihazın dağıtıcılarını ve uygun olduğu hallerde cihazın yetkili temsilcisi ve ithalatçılarını sisteme 
dâhil edecektir.  

Bu sistem; KYS'nin bir parçası olacak ve bir dizi bilgiyi ele alması gereken imalatçının PMS planı19 
tarafından desteklenecektir (Tıbbi Cihaz Tüzükleri Ek III).  

Tıbbi Cihaz Tüzükleri uyarınca olumsuz olay20, ergonomik özelliklerden kaynaklanan kullanım 
hataları dâhil olmak üzere, piyasada bulundurulan bir cihazın karakteristiklerinde ya da 
performansında herhangi bir arıza ya da bozulmanın yanı sıra, imalatçı tarafından sağlanan 
bilgilerdeki herhangi bir yetersizlik veya istenmeyen herhangi bir yan etkidir. Halbuki ciddi 
olumsuz olay21:  

• Hastanın, kullanıcının ya da başka bir kişinin ölümüne,  
• Hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin sağlık durumunda geçici ya da kalıcı ciddi 

bozulmaya,  
• Ciddi kamu sağlığı tehdidine,  

doğrudan veya dolaylı olarak yol açan, yol açmış olabilecek veya yol açabilecek olan herhangi bir 
olumsuz olay olarak tanımlanmaktadır.  

Siber güvenlik açısından olaylar ve ciddi olaylar arasındaki ayrıma ilişkin birkaç örnek bu rehberin 
Ek II'sinde verilmiştir. Bu tabloda, ciddi olaylarla ilgili olarak, hastaya zarar verme (güvenliliğe 
zarar verme) riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için uygulanması gereken listelenmiş tüm 
öngörülen kontrol önlemleri, güvenlik kontrolü ve güvenlilik kontrolü FSCA örnekleri olarak kabul 
edilir.  

Cihazın sınıfına bağlı olarak, piyasadan elde edilen tüm verilerin analizinin sonuçlarını ve 
kararlarını özetleyen bir PMS raporu22 veya bir PSUR raporu23 hazırlanacaktır.  

PMS sisteminden toplanan veriler, aşağıdakileri aktif olarak güncellemek için kullanılmalıdır: 

                                                
18 Bu rehberde "olay" kelimesi tek başına kullanıldığında, Tıbbi Cihaz Tüzüklerinde tanımlandığı şekilde 
"ciddi olumsuz olay" tanımını karşılamayan herhangi bir olay olarak anlaşılacaktır. 
19 MDR Madde 84, IVDR Madde 79.  
20 MDR Madde 2 (64), IVDR Madde 2 (67).  
21 MDR Madde 2 (65), IVDR Madde 2 (68). 
22 MDR Madde 85, IVDR Madde 80.  
23 MDR Madde 86, IVDR Madde 81.  
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• Klinik değerlendirme; 
• Fayda-risk belirleme ve risk yönetimini iyileştirmek; 
• Tasarım ve imalat bilgileri, kullanım talimatı ve etiketleme.  

Piyasaya arz sonrası gözetim ve vijilans sistemleri aracılığıyla raporlanan siber güvenlik 
olaylarının ve güvenlik açıklarının ele alınması ve iyileştirilmesi, aşağıdakilerle ilgili olarak bu 
rehberin Bölüm 3.2’sinde açıklanan metodolojilere uygun olarak gerçekleştirilir:  

• Ciddi ve ciddi olmayan olayları raporlama ve saha güvenliği düzeltici faaliyetleri 
gerçekleştirme ihtiyacını değerlendirin, 

• Güvenlik yeteneklerinin geliştirilmesi, 
• Orijinal Güvenlik Riski Değerlendirmesini güncelleyin, 
• Doğrulama ve Validasyonu güncelleyin, 
• Orijinal Güvenlik Fayda Risk Analizini güncelleyin, 
• Teknik Dokümantasyonu güncelleyin.  

5.2. Vijilans24  
İmalatçı, tüm ciddi olayların ve saha güvenliği düzeltici faaliyetlerin (FSCA) MDR Madde 87 veya 
IVDR Madde 82 uyarınca yetkili otoriteye raporlamaktan sorumludur. Tıbbi Cihaz Tüzüklerine 
göre, saha güvenliği düzeltici faaliyet, piyasada bulundurulan bir cihazla ilgili ciddi olumsuz olay 
riskini önlemek ya da azaltmak amacıyla teknik veya tıbbi nedenlerle imalatçı tarafından yürütülen 
düzeltici faaliyeti anlamına gelir. İmalatçılar, ciddi bir olumsuz olayın meydana geldiği kendilerine 
bilgi verildiği anda araştırma yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle, olumsuz olayın risk 
değerlendirmesi yapılır ve gerekirse, cihazın riskini en aza indirmek için bir FSCA uygulanacaktır.  

İmalatçı, özellikle FSCA veya yayımlanmış saha güvenlik bildirimlerine (FSN) yönelik piyasadan 
ihtiyaç duyulan bilgileri elde etmek ve böylece gerekli faaliyetlerin zamanında takip edilmesini ve 
tamamlanmasını sağlamak için cihazın dağıtıcılarını ve uygulanabildiği hallerde yetkili temsilciyi 
ve ithalatçıları sisteme dâhil edecektir.  

İmalatçılar, aşağıdakiler dâhil olmak üzere ciddi olayın kapsamlı bir tanımını sağlamak için bir 
siber güvenlik olayı ile ilgili ciddi olumsuz olayların araştırmalarını yapar:  

a) Ciddi olumsuz olayın anlaşılmasını veya değerlendirilmesini etkileyebilecek her ilgili bilgi 
dâhil ciddi olumsuz olayın bir açıklaması; yani bilginin ele geçirilmesi veya bilginin tehdit 
altında olması,  

b) Sağlık etkilerinin (varsa) bir açıklaması, yani klinik belirtiler, semptomlar, durumların yanı 
sıra genel sağlık etkisi.  

İmalatçının kullanımına sunulan raporlama araçları, aşağıdakileri indekslemek için IMDRF 
kodlarının kullanılmasını sağlar:  

• Olayın cihaz sorunu; 
• İlgili sağlık etkisi; 
• Siber güvenlikle ilgili olayların kök nedenleri.  

Siber güvenlikle ilişkili olay kök nedenlerinden kaynaklanan tıbbi cihaz sorunlarıyla ilgili olarak, 
bugüne kadar mevcut olan IMDRF kodları şunları içerir: bir Bilgisayar Sistemi Güvenlik Sorununu 
temsil eden kod A110502 (IMDRF Ek A). Bu kod ayrıca "Uygulama Güvenliği Sorunu" ve 

                                                
24 Vijilans konusuyla ilgili yatay bir rehber, geliştirilme aşamasındadır ve şu adreste sunulacaktır: 
https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en  

https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en
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"Bilgisayar Sistemine Yetkisiz Erişim" ile ilgili 2 adet daha özel koda bölünmüştür (bkz. Tablo 4).  

Tıbbi cihaz sorunlarının siber güvenliğe ilişkin olay kök nedenleriyle ilgili olarak, bugüne kadar 
mevcut olan IMDRF kodları, "Yazılım Güvenliği Güvenlik Açığı" na atıfta bulunan C1007 kodunu 
(IMDRF Ek C) içerir (bkz. Tablo 5).  

 
Tablo 4 IMDRF Ek A Siber güvenlikle ilgili cihaz sorunlarına ilişkin kodlar 

 

 
Tablo 5 IMDRF Ek C Siber güvenlikle ilgili olayların kök nedenlerine ilişkin kodları 

Seviye 3 
Kavram Tanım Kod 
Yazılım 
Güvenliği 
Açığı  

Cihaz yazılımı; yeterli yetkilendirme, erişim denetimi, koruma ve sorumluluk 
atama özelliklerini sağlamakta başarısız olmuştur. 

C1007 

 

Hâlihazırda mevcut olan IMDRF kodlama sisteminin, bir olayın kök nedeni olan siber güvenliği 
belirlemek için yeterli düzeyde ayrıntı sağlamadığı durumlarda, imalatçının yeni kavram talebine 
yönelik ilgili prosedür25 uyarınca IMDRF kodlama sistemi tarafından benimsenecek yeni bir kod 
önermesi istenir.  

Aynı cihaz veya cihaz tipinde meydana gelen benzer ciddi olaylar ve kök nedeninin tanımlandığı 
veya bir saha güvenliği düzeltici faaliyetin uygulandığı veya olayların yaygın olduğu ve iyi 
dokümante edildiği benzer ciddi olumsuz olaylar için imalatçı; münferit ciddi olay raporlarının 
yerine periyodik özet raporlar (PSR) sunabilir. Bununla birlikte, buna yalnızca koordinatör yetkili 

                                                
25 http://www.imdrf.org/workitems/wi-aet-maintenance.asp  

Seviye 2 Seviye 3 
Kavram Tanım Kod Kavram Tanım Kod 
Bilgisayar 
Sistem 
Güvenliği 
Sorunu 

Yazılı program 
kodunun, 
uygulama 
yazılımının veya 
verilerin veyahut 
cihazın 
tamamının 
kullanılabilirliğinin 
veya gizliliğin, 
bütünlüğün 
kaybedilmesine 
neden olan bir 
yazılım sistemine 
yetkisiz erişim 
veya yazılım 
sisteminin 
değişikliği ile ilgili 
sorun.  

A1105 Uygulama 
Güvenliği 
Sorunu 

Bir bilgisayar sisteminden 
diğerine çoğaltılabilen ve 
yayılabilen ve dolayısıyla hasarlı 
yazılım, donanım ve verilere yol 
açabilen bilgisayar programlama 
kodlarının edinilmesiyle ilgili 
problem. 

A110501 

Bilgisayar 
Sistemine 
Yetkisiz 
Erişim 

Programın değiştirilmesine, 
verilerin bozulmasına veya/ve 
ağ güvenliğinin bozulmasına 
neden olabilecek, bilgisayar 
sistemine izin verilmeyen bir 
erişimle ilgili sorun. Bu kavram, 
bir sistemin veya bileşenin 
bilgisayar programlarına veya 
verilere yetkisiz erişimi veya 
bunların değiştirilmesini önleme 
derecesi olan bilgisayar 
bütünlüğü ile yakından ilişkilidir. 

A110502 

http://www.imdrf.org/workitems/wi-aet-maintenance.asp
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otorite; imalatçı ile periyodik özet raporlamanın formatı, içeriği ve sıklığı konusunda26 mutabık 
kaldığında izin verilebilir.  

Siber güvenlikle ilgili olay kök nedenleri olan olaylar, Tıbbi Cihaz Tüzükleri kapsamındaki Trend 
Raporlamasına27 tabidir. Trend raporlaması hükümlerine göre; imalatçılar; ciddi olumsuz olay 
olmayan ya da Ek I’in 1 ve 8’inde atıfta bulunulan fayda-risk analizinde anlamlı bir etkiye sahip 
olabilecek ve amaçlanan faydalarla karşılaştırıldığında hastaların, kullanıcıların veya diğer 
kişilerin sağlığında ve güvenliğinde kabul edilemez risklere yol açan veya yol açabilecek beklenen 
istenmeyen yan etkiler niteliğinde olan olumsuz olayların sıklığında veya şiddetinde istatistiksel 
olarak anlamlı her artışı Madde 9228’de atıfta bulunulan elektronik sistem vasıtasıyla raporlar.  

Trend Raporunda, imalatçıların temel yükümlülükleri aşağıdakileri belirtmektir:  
• Sıklıkta veya şiddetteki istatistiksel olarak anlamlı artışları belirlemek için kullanılan 

metodoloji; 
• Olayların nasıl yönetileceği; 
• Gözlem süresi.  

Ciddi olmayan olaylarla ilgili siber güvenlik tıbbi kök nedenleri indekslemek için IMDRF kodlarının 
kullanılması arzu edilir ve Trend Raporunda29, 30 uygulanabilir.  

  

                                                
26 MDR Madde 87, IVDR Madde 82. 
27 MDR Madde 88, IVDR Madde 83.  
28 MDR Madde 92, IVDR Madde 95. 
29 Trend Raporlama için elektronik şablonlar geliştirme aşamasındadır ve aşağıdaki adreste sunulacaktır: 
https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en  
30 IMDRF kodlarının kullanımı, MDR Madde 85 ve 86’da atıfta bulunulduğu üzere, periyodik piyasaya arz 
sonrası gözetim raporları ve periyodik güvenlilik güncelleme raporları bağlamında da arzu edilir.  

https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en
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6. Diğer Mevzuat ve rehber: AB ve Uluslararası  
6.1. Sektördeki AB Mevzuatı  

AB düzeyinde, aşağıdaki yasal düzenlemeler, tıbbi cihazların siber güvenliğiyle veya tıbbi 
cihazlarda depolanan kişisel verilerin korunması veya işlenmesiyle ilgilenen operatörlerle ilgilidir 
ve Tıbbi Cihaz Tüzüklerine paralel olarak uygulanabilir:  

NIS Direktifi31  

GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü)32  

NIS Direktifi, aşağıdakileri sağlayarak AB'deki genel siber güvenlik seviyesini artırmak için yasal 
önlemler sağlar:  

• Üye Ülkelerin uygun şekilde donatılmış olmalarını isteyerek hazırlıklı olmalarını, örn. 
Bilgisayar Güvenliği Olumsuz Olay Müdahale Ekibi (CSIRT) ve yetkili bir ulusal NIS 
otoritesi aracılığıyla,  

• Üye Ülkeler arasında stratejik işbirliğini ve bilgi alışverişini desteklemek ve kolaylaştırmak 
için bir işbirliği grubu kurarak tüm Üye Ülkeler arasında işbirliğini. Ayrıca belirli siber 
güvenlik olaylarında hızlı ve etkili işlevsel işbirliğini ve riskler hakkında bilgi paylaşımını 
teşvik etmek için bir CSIRT Ağı kurmaları gerekecektir.  

• Ekonomimiz ve toplumumuz için hayati önem taşıyan ve dahası enerji, ulaşım, su, 
bankacılık, finansal piyasa altyapıları, sağlık hizmetleri ve dijital altyapı gibi büyük ölçüde 
BİT'e dayanan sektörler arasında bir güvenlik kültürünü. Üye Ülkeler tarafından temel 
hizmetlerin işletmecileri olarak tanımlanan bu sektörlerdeki işletmeler, uygun güvenlik 
önlemlerini almak ve önemli etkiye sahip olayları ilgili ulusal otoriteye bildirmek zorunda 
olacaktır. Ayrıca, önemli dijital hizmet sunucuların (arama motorları, bulut bilişim hizmetleri 
ve çevrimiçi pazar yerleri) yeni Direktif kapsamındaki güvenlik ve bildirim gerekliliklerine 
uyması gerekecektir.  

Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR"), AB'deki bireylerle ilgili kişisel verilerin bir birey, şirket 
veya kuruluş tarafından işlenmesini düzenler. Kişisel veriler; tanımlanmış veya tanımlanabilir 
yaşayan bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir. Belirli bir kişinin kimliğinin belirlenmesine yol 
açabilen bir araya toplanmış farklı bilgi parçaları da kişisel verileri oluşturur. Kimliksizleştirilmiş, 
şifrelenmiş veya takma ad ile adlandırılmış ancak bir kişiyi yeniden belirlemek için kullanılabilen 
kişisel veriler, kişisel veriler olarak kalır ve GDPR kapsamına girer. Bireyin kimliği 
belirlenemeyecek veya artık belirlenemeyecek şekilde anonim hale getirilen kişisel veriler artık 
kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Verilerin tam olarak anonim hale getirilmesi için 
anonimleştirme geri alınamaz olmalıdır.  

GDPR, bu verileri işlemek için kullanılan teknolojiden bağımsız olarak kişisel verileri korur - 
teknolojiden bağımsızdır ve verilerin önceden tanımlanmış kriterlere (örneğin alfabetik sıra) göre 
düzenlenmesini sağlayan gerek otomatik gerekse manuel işleme uygulanır. Ayrıca verilerin nasıl 

                                                
31 Birlik genelinde ağ ve bilgi sistemlerinin yüksek düzeyde ortak güvenlik önlemlerine ilişkin Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi'nin 6 Temmuz 2016 tarihli (AB) 2016/1148 sayılı Direktifi,  
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/network-and-information-security-nis-directive  
32 Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına 
dair ve 95/46/AT sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 27 Nisan 2016 
tarihli (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (EEA ile ilgili metin),  
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform/what-does-general-data-protection-
regulation-gdpr-govern_en  

https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform/what-does-general-data-protection-regulation-gdpr-govern_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform/what-does-general-data-protection-regulation-gdpr-govern_en
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depolandığı da önemli değildir - bir BT sisteminde, video gözetimi yoluyla veya kağıt üzerinde; 
her durumda, kişisel veriler GDPR'de belirtilen koruma gerekliliklerine tabidir.  

Avrupa'da; Fransa33, Almanya34, İsviçre35 ve Birleşik Krallık tarafından rehber dokümanlar 
geliştirilmiştir, ayrıca diğer ulusal mevzuat da uygulanabilir (örn. Fransa'da ASIP sertifikası, 
Hollanda'da NEN 7510). Burada yer alan ilkeler bu rehber dokümana dâhil edilmiştir.  

Son olarak, AB düzeyinde, BİT ürünleri, hizmetleri ve süreçleri için AB çapında bir siber güvenlik 
sertifikasyon çerçevesini ilk kez tanıtan AB Siber Güvenlik Yasası36’ndan bahsedilmelidir.  

6.2. Tıbbi Cihazların Siber Güvenliği hakkında IMDRF Rehberi  
Dünya çapında, Uluslararası Tıbbi Cihaz Düzenleyicileri Forumu'nun (IMDRF) bir Çalışma Grubu 
tarafından geliştirilmekte olan Tıbbi Cihaz Siber Güvenlik Rehberi37’ne başvurmak önemlidir. Bu 
çalışma öğesinin amacı, tıbbi cihaz siber güvenliğine küresel olarak uyumlu bir yaklaşımı teşvik 
etmek ve cihaz yaşam döngüsü boyunca paydaşlar için tıbbi cihaz siber güvenlik rehberliği 
sağlamaktır.  

  

                                                
33 ANSM: Tıbbi cihazların yaşam döngüleri boyunca yazılımı entegre eden tıbbi cihazların siber güvenliği; 
halen gelişmekte  
34 Ağa Bağlı Tıbbi Cihazlar için Siber Güvenlik Gereklilikleri; bkz. https://www.allianz-
fuercybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_132E.pdf?__blob=publicationFile&v=5  
35 eHealth Suisse: Uygulama geliştiricilerine, üreticilerine ve dağıtıcılarına yönelik rehber; bkz. 
https://www.e-
healthsuisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/E/180731_Leitfaden_fuer_App_Entwickler_def_
EN.pdf  
36 ENISA (Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı) ile bilgi ve iletişim teknolojisi siber güvenlik sertifikasyonuna 
ilişkin ve (AB) 526/2013 sayılı Tüzük’ü yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 17 Nisan 
2019 tarihli (AB) 2019/881 sayılı Tüzüğü (Siber Güvenlik Yasası) (EEA ile alakalı metin)  
37 Tıbbi Cihaz Siber Güvenlik Rehberi; bkz. http://www.imdrf.org/workitems/wi-mdc-guide.asp  

https://www.allianz-fuercybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_132E.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.allianz-fuercybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_132E.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.e-healthsuisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/E/180731_Leitfaden_fuer_App_Entwickler_def_EN.pdf
https://www.e-healthsuisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/E/180731_Leitfaden_fuer_App_Entwickler_def_EN.pdf
https://www.e-healthsuisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/E/180731_Leitfaden_fuer_App_Entwickler_def_EN.pdf
http://www.imdrf.org/workitems/wi-mdc-guide.asp
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7. Ek I - BT güvenlik gerekliliklerinin NIS Direktifi İşbirliği Grubu 
önlemleriyle haritalanması  
İşletim çevresine yönelik BT güvenlik gereklilikleri   

Bu rehberin Bölüm 3.6’sında açıklanan gerekliliklere ek olarak, operatörler, tıbbi cihazın 
güvenliğini doğrudan etkileyen iyi bir siber güvenlik durumu elde etmek için siber güvenlikle ilgili 
iyi uygulamaları da benimsemelidir. Bu tür uygulamaların belirleyici örnekleri aşağıdakileri içerir: 

- Bir risk değerlendirmesi ve etki değerlendirmesi yürütün. Tıbbi cihazların çevreye girişi, 
böyle bir risk değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.  

- Bir dizi temel BT güvenlik politikası tanımlanmalı, yönetim tarafından onaylanmalı ve 
çalışanlara ve ilgili harici taraflara iletilmelidir. Bu tür politikaların örnekleri aşağıdakileri 
içerir:  

o Kritik sistemlerin ve tıbbi cihazların kullanıcıları için net roller tanımlayın, görevleri 
ayırın 

o Bilgi sınıflandırma seviyelerini tanımlayın ve bu tür bilgileri uygun şekilde işleyen 
cihazları etiketleyin  

o Kabul edilebilir kullanım politikası 
o Şifre politikası 
o Yönetim politikasını değiştirin 
o Seçilen kritik sistemlere ilişkin bir yedekleme politikası oluşturun  
o Tıbbi ekipman temini için bir satıcı / tedarik politikası oluşturun. 
o Satıcılara ve harici ortaklara uygun SLA'lar ve NDA'lar dâhil edin  

- Kritik cihazları ve sistemleri çalıştıran çalışanlar için güvenlik bilinci eğitimi sağlayın ve 
kilit personele erişim yetkisi vermeden önce geçmiş kontrolleri yapın.  

- Varlıkları; tüm tıbbi cihazların, sunucuların ve iş istasyonlarının envanterinde kataloglayın  
o Sağlık bilgi sistemlerine, tıbbi cihazlara tekil kimlikler atayın.  

- İş süreçlerinin kesintiye uğramaması veya riskleri gizlememesi için ekosistem 
taraflarındaki değişiklikleri izleyin ve takip edin.  

- Kullanıcı iş istasyonlarına ve bağlı cihazlara en az ayrıcalık ilkesini uygulayın. 
o En az ayrıcalıklar, her rol için veri azaltmayı da hesaba katmalıdır.  

- Veri bütünlüğü sağlanmalıdır, örn. hesaba dayalı adresleme, bütünlük kontrolleri yoluyla.  
- Mobil cihazların ve uzaktan çalışmanın kullanımı için uygun güvenlik önlemleri 

oluşturun.  
- Sağlık Bilgi Sistemi (HIS), ekipmanın doğru işleyişini izleyebilmelidir.  

o Tıbbi iş akışları bağlamında cihaz davranışını izleyin. 
- Kritik sistemlerden verileri geri yüklemek için veri kurtarma mekanizmaları uygulayın 
- Başlıca olayları araştırın ve gelecekteki olaylara tepki verme süresini kısaltmak ve 

azaltmak için alınan önlemleri inceleyin.  
- Minimum kurtarma gerekliliklerini göz önünde bulundurarak bir afet kurtarma planı 

geliştirin. 
- İşletim çevresinde ömrünü tamamlamış üçüncü taraf bileşenleri ve cihazları 

kullanmaktan kaçının, mümkün olduğu durumlarda ağ yalıtımı gibi ek önlemler alın.  

Bölüm 3.6'da listelenen asgari BT gereklilikleri ile birlikte işletim çevresine yönelik yukarıda 
belirtilen genel güvenlik gereklilikleri, NIS Direktifi İşbirliği Grubu tarafından yayımlanan OES için 
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güvenlik önlemleriyle eşleştirilerek aşağıda tablo halinde verilmiştir. İşletim çevresine yönelik 
asgari BT güvenlik gereklilikleri kalın olarak listelenirken, genel iyi uygulamalar normal yazı tipiyle 
listelenmiştir.  

Ağ ve bilgi sistemleri güvenliğine dair Direktifi'nin (NIS Direktifi)38 uygulanması hakkında, birçok 
operatörün39 ilgili BT ortamlarında BT güvenlik önlemleri almakla yükümlü olacağı gerçeğine 
özellikle vurgu yapılmalıdır. Aşağıdaki tablo, NIS Direktifi İşbirliği Grubu40 tarafından yayımlanan 
"Temel Hizmet Operatörleri için güvenlik önlemlerine ilişkin referans doküman"da tanımlanan 
önlemlerle güvenlik önlemlerinin bir eşlemesini sağlar. Yine de aşağıdakilere dikkat edilmelidir:  

• Tüm operatörler Temel Hizmet Operatörleri (OES) olarak tanımlanmayacaktır ve bu 
nedenle, güvenlik önlemlerine ilişkin olarak NIS Direktifi hükümlerine tabi olmayacaktır.  

• Üye Ülkeler, sağlık sektöründeki OES için kendi güvenlik önlemlerini tanımlayacaktır. 
İşbirliği Grubu tarafından önerilen önlemler bağlayıcı değildir ve Üye Ülkeler için rehber 
olarak hizmet eder.  

ALAN 
/NO ALAN ADI GÜVENLİK 

KATEGORİSİ  ÖNLEMLER 

Kısım 1 - Yönetişim ve Ekosistem 

1.1  

Bilgi Sistemi 
Güvenliği 
Yönetişim ve 
Risk Yönetimi 

Bilgi sistem güvenliği 
risk analizi 

Endüstri standartlarına (ISO 27799 veyahut tıbbi 
cihazlara yönelik DICOM veya ISO 80001 gibi) 
dayanan bir risk değerlendirmesi ve etki 
değerlendirmesi yürütünüz. Tıbbi cihaz tanıtımı, 
böyle bir risk değerlendirmesine tabi tutulmalıdır. 

Bilgi sistemi güvenlik 
politikası  

• Uygun yama yönetimi süreçleri  
o Tıbbi cihazlara yönelik  
o İşletim çevresine yönelik  
o Zamanında dağıtılma  

• Yalnızca orijinal yazılım kullanın ve tüm 
yasa dışı yazılımları yasaklayın  

• Bir dizi temel BT güvenlik politikası tanımlayın  
o Yönetim politikaları onaylamalıdır  
o Kritik sistemlerin ve tıbbi cihazların 

kullanıcıları için net roller tanımlayın, 
görevleri ayırın  

o Bilgi sınıflandırma seviyelerini tanımlayın 
ve bu bilgileri uygun şekilde işleyen 
cihazları etiketleyin  

o Kabul edilebilir kullanım politikası  
o Yönetim politikasını değiştirin 
o Seçilen kritik sistemlere ilişkin bir 

yedekleme politikası oluşturun  
o Tıbbi ekipman temini için bir satıcı / 

tedarik politikası oluşturun. 
o Satıcılara ve harici ortaklara uygun 

SLA'lar ve NDA'lar dâhil edin  
• Çalışanlara ve harici taraflara iletilen 

                                                
38 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive  
39 NIS Direktifi’nin Ek II’si uyarınca: "Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2011/24/AT sayılı Direktifi’nin 3 
üncü Maddesinin (g) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık hizmeti sunucuları" 
40 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53643  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53643
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ALAN 
/NO ALAN ADI GÜVENLİK 

KATEGORİSİ  ÖNLEMLER 

politikalar 
Bilgi sistemi güvenlik 
akreditasyonu  

Bilgi sistemi güvenlik 
belirteçleri  

Bilgi sistemi güvenlik 
denetimi  

İnsan kaynağı güvenliği  

• Kritik cihaz ve sistemleri çalıştıran çalışanlar 
için güvenlik bilinci eğitimi 

• Kilit personele erişim yetkisi vermeden önce 
geçmiş kontrolleri 

Varlık Yönetimi 

• Envanterdeki tıbbi cihazları ve ilgili varlıkları 
kataloglayın. 
o Sağlık bilgi sistemlerine, tıbbi cihazlara 

tekil kimlikler atayın 

1.2  Ekosistem 
Yönetimi 

Ekosistem haritalaması  
Ekosistem ilişkileri  

Kısım 2 – Koruma  

2.1  BT Güvenlik 
Mimarisi  

Sistem konfigürasyonu  

• İşletim çevresi, tıbbi cihaza ilişkin güvenlik 
önlemlerinin uygulanmasını engellememeli 
veya cihazı daha düşük güvenlik 
ayarlarında çalışmaya zorlamamalıdır.  

• Oturum yönetimi önlemleri (örn. Oturum 
zaman aşımları).  

• İşletim sistemi sağlamlaştırma ve beyaz 
liste uygulaması 

• Virüsten koruma / kötü amaçlı yazılımdan 
koruma yazılımı 

• Güçlü parolaların kullanılması 
• Mobil cihazlara ve uzaktan çalışmaya yönelik 

uygun güvenlik önlemleri 

Sistem ayrımı  

• Güvenlik duvarı 
• Ağ bölümleme 
• Bölüntüleme mekanizmaları ve trafik 

bölümleme 

Trafik filtreleme  • Trafik filtreleme yazılım ve donanımının 
kullanımı 

Kriptografi 
• Hassas kişisel verileri depolarken şifreleme 
• Aktarım sırasında verilerin şifrelenmesi 

2.2  BT Güvenlik 
Yönetimi  

Yönetim hesapları  

Yönetim bilgi sistemleri 

• Rasgele kod yürütülmesini engellemek için 
bellek koruma önlemleri  

• Tıbbi cihaz yönetim yazılımının kötü amaçlı 
kodlara karşı koyan güvenlik çözümleriyle 
uyumluluğu.  

• Yalnızca amaçlanan kullanımlar için gerekli 
yazılım programlarını yükleyiniz. 

Kimlik ve Kimlik doğrulama ve • Kullanıcı erişim yönetimi (yazılım 
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ALAN 
/NO ALAN ADI GÜVENLİK 

KATEGORİSİ  ÖNLEMLER 

2.3  

erişim 
yönetimi  

tanımlama uygulamalarına veya cihazlara erişim için 
kimlik bilgileri, kullanıcı erişim politikası 
vb.) 

Erişim hakları  

• Kullanıcı iş istasyonlarına ve bağlı cihazlara en 
az ayrıcalık ilkesini uygulayın. 

• En az ayrıcalıklar, her rol için veri azaltmayı da 
hesaba katmalıdır. 

2.4  BT Güvenliği 
bakımı  

BT güvenlik bakım 
prosedürü 

• Yama yönetimiyle ilgili hükümler 
• Birlikte çalışabilirlik / uyumluluktan ödün 

vermeden yamalamayı destekleyiniz.  
• İşletim çevresinde ömrünü tamamlamış 

üçüncü taraf bileşenlerini ve cihazlarını 
kullanmayınız. 

Uzaktan erişim   

2.5  
Fiziksel ve 
çevresel 
güvenlik  

Fiziksel ve çevresel 
güvenlik 

• Uygun teknik önlemler (örn. rozetler) 
yoluyla düzenlenmiş ve doğrulanmış 
fiziksel erişim 

• Tıbbi cihazlara fiziksel erişim için olanlar da 
dâhil olmak üzere rolleri ve erişim haklarını 
tanımlayınız. 

• Ayrılmış, güvenli alanların uygun erişim 
kontrolleriyle kullanılması 

Kısım 3 – Savunma  

3.1 Tespit  

Tespit 

• Yazılım bütünlüğü kontrolleri ve cihaz 
kimlik doğrulama mekanizmaları 

• Veri bütünlüğü, örn. hesaba dayalı adresleme, 
bütünlük kontrolleri yoluyla sağlandı. 

Günlük oluşturma 

• İş süreçlerinin kesintiye uğramaması veya 
riskleri gizlememesi için ekosistem 
taraflarındaki değişiklikleri gözleyin ve 
izlemeye devam edin 

Günlük korelasyonu ve 
analizi 

• Sağlık Bilgi Sistemi (HIS), ekipmanın doğru 
çalışmasını izleyebilmelidir. 
o Tıbbi iş akışları bağlamında cihaz 

davranışını gözleyin 

3.2  
Bilgisayar 
güvenliği olay 
yönetimi 

Bilgi sistemi güvenliği 
olay müdehalesi   

Olay raporu   
Yetkili otoritelerle 
iletişim  

Kısım 4 – Mukavemet/Dayanıklılık   

4.1  Çalışmaların 
Sürekliliği 

İş sürekliliği yönetimi 
Başlıca olayları araştırın ve gelecekteki olaylara 
tepki verme süresini kısaltmak ve azaltmak için 
alınan önlemleri inceleyin 

Afet kurtarma yönetimi 

• Minimum kurtarma gerekliliklerini göz önünde 
bulundurarak bir afet kurtarma planı geliştirin  

• Kritik sistemlere veri kurtarma mekanizmaları 
uygulayın 

4.2  Kriz yönetimi Kriz yönetimi  
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ALAN 
/NO ALAN ADI GÜVENLİK 

KATEGORİSİ  ÖNLEMLER 

organizasyonu 
Kriz yönetimi süreci  
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8. Ek II - Siber güvenlik olaylarına/ciddi olaylara örnekler  
Bu ekte yer alan örnekler, siber güvenlik risk yönetimi ve hasta güvenliği yönetimi arasındaki 
ilişkinin bir temsilini sunar.  

Sorumluluk reddi: Aşağıdaki tablo yalnızca açıklama amaçlıdır. Özellikle, listelenen bazı zararlar 
ve kontroller, yalnızca sunulan cihaz türleri için geçerli olarak yorumlanmamalıdır.  

Ciddi olay 
(Evet/Hayır) Risk İlişkisi Cihaz Güvenlik Zararı Güvenlilik Zararı 

Güvenlik Kontrolü Güvenlilik Kontrolü 

Evet Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski. 

İmplante edilebilir 
bir Derin Beyin 
Stimülatörü için 
Harici 
Programlayıcı 

Özel kötü amaçlı 
yazılım, 
stimülasyon 
parametreleri dâhil 
olmak üzere Harici 
Programlayıcı / 
Harici 
Programlayıcı 
Modifikasyonu 
işlevine yüklenir. 

Mevcut programlama 
parametrelerinde 
amaçlanmayan artan, 
azalan ve / veya 
aralıklı bir uyarım;  
veya hasta 
programlayıcısını 
kullanarak 
programları 
değiştirememe veya 
genliği kontrol 
edememe. 

Programcı ve IPG 
arasında mesaj 
kimlik doğrulaması 
kurun ve 
Programcı üçüncü 
taraf uygulamaların 
yüklenmesini önler 
ve programlayıcı 
cihaz işletim 
sistemine erişimi 
sınırlar. 

Uygulanamaz. 

Evet  Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski. 

İmplante edilebilir 
bir kalp pili için 
Harici 
Programlayıcı 

Harici programcı, 
yetkilendirilmemiş 
bir kullanıcı 
tarafından hastanın 
bilgisi dışında 
tedavi ayarlarını 
düzenlemek için 
kullanılır. 

Mevcut programlama 
parametrelerinde 
amaçlanmayan artan, 
azalan ve / veya 
aralıklı bir uyarım.  

Harici 
Programlayıcıda 
Kullanıcı Kimlik 
Doğrulaması 
Uygulayın 

IPG ile iletişim 
oturumunu başlatmak 
için Endüktif 
Programlama 
Çubuğu gereklidir 
(hasta yakınlığı 
gerektirir) 

Evet  Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski. 

Kalp Yetmezliği 
Hastalarında 
Pulmoner Arter 
basınçlarını 
izlemek için 
kullanılan implante 
edilebilir Sensör 

Bir saldırgan, harici 
elektronik birime 
giriş veya harici 
elektronik birimden 
çıkış sırasında 
hasta verilerini 
değiştirir veya 
oluşturur, bu da 
hasta bakımını 
etkileyen yanlış 

Hekim, hastanın kalp 
yetmezliği 
durumunun 
kötüleşmesine yol 
açan yanlış düşük PA 
basıncı okumalarına 
dayanarak tedavi 
etmekte başarısız 
olur. 
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tanıya neden olur. 
Elektronik birimden 
klinisyen web 
sitesine bağlantı 
protokolü SSL / 
TLS şifrelemesini 
kullanır. 

Uygulanamaz. 

Evet 
Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski 

kontrolü. 
Kalp pili 

Yetkisiz bir kişi, 
cihazı taleplere 
boğarak cihazı 
yorabilir. 

Erken pil tükenmesi 
meydana gelebilir. 

Cihaza yüklenme 
olasılığından 
kaçının.  

Uygulanamaz. 

Evet  
Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski 
kontrolü. 

Uzaktan kumandalı 
akıllı infüzyon 
pompası. 

Hasta cihazı 
yeniden 
yapılandırabilir 

Akıllı infüzyon 
pompası, yetkili bir 
kullanıcı tarafından 
reçetelenenden daha 
fazla veya daha az 
insülin verir.  

Kullanıcı türü ve 
erişim hakkı iyi 
tanımlanmalıdır. 

Uygulanamaz. 

Evet  

Dolaylı güvenlilik 
etkisi dâhilinde 
Güvenlik Riski 
(cihaz uygunluğu) 

Windows’u olan 
herhangi bir Tıbbi 
Cihaz 

Ağa yayılan kötü 
amaçlı yazılım 
(solucan), sistem 
sabit sürücüsünün 
içeriğini şifreler. 

Doğrudan güvenlilik 
zararı yok. (Dolaylı: 
MD mevcut değil) 

Cihazların ağ ile 
olan bağlantısını 
kesin. 

Alternatif cihazların 
kullanımı.  

Evet Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski Anestezi cihazı.  

Cihaza fiziksel 
erişimi olan yetkisiz 
bir kullanıcı, hizmet 
hesabı için zayıf 
şifreyi tahmin eder 
ve yapılandırma 
ayarlarını yönetir. 

Anestezi cihazı yanlış 
anestezik 
konsantrasyon 
sağlar.  

Parola karmaşıklığı 
zorlaması olmadan 
erişim kontrolü. 

Uygulanamaz. 

Hayır Yalnızca güvenlik 
riski. 

Prematüre 
bebekler için ısıtma 
terapi cihazı 

Cihaza fiziksel 
erişimi olan yetkisiz 
bir kullanıcı, hizmet 
hesabı için zayıf 
şifreyi tahmin eder 
ve tedavi ve hasta 
verilerini USB 
arabirimi 
aracılığıyla dışa 
aktarır. 

Yok 

Parola karmaşıklığı 
zorlaması olmadan 
erişim kontrolü. 

Uygulanamaz. 

Evet  Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski 

Prematüre 
bebekler için ısıtma 
terapi cihazı 

Bir saldırgan, ağ 
arayüzünü sistemin 
çökmesine neden 
olan tonlarca hatalı 

Cihazın terapi işlevi 
mevcut değildir. 
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biçimlendirilmiş 
hizmet talebiyle 
doldurur.  
Uygulanamaz. Uygulanamaz. 

Hayır Yalnızca güvenlik 
riski. İzleme sistemi 

Bir saldırgan, yerel 
bir hasta monitörü 
ile merkezi izleme 
istasyonu 
arasındaki ağ 
iletişimini gizlice 
dinler. Böylece 
saldırgan, hastanın 
hassas sağlık 
bilgilerine sahip 
olur. 

Yok 

Uygulanamaz. Uygulanamaz. 

Evet Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski Solunum cihazı  

Fiziksel erişime 
sahip bir saldırgan, 
USB arayüzü 
aracılığıyla cihaza 
kötü amaçlı yazılım 
yükler. 

Cihazın solunum 
işlevi amaçlandığı 
gibi çalışmıyor. 

Uygulanamaz. Uygulanamaz. 

Evet Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski İzleme sistemi 

Ağa fiziksel erişimi 
olan bir saldırgan, 
merkezi izleme 
sistemine 
gönderilen bir 
solunum cihazının 
alarm mesajlarını 
yönetir. 

Acil durum önlemleri 
zamanında yapılmaz. 

Uygulanamaz. Uygulanamaz. 

Evet 
Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski 
kontrolü. 

PACS (Görüntü 
Arşivleme ve 
İletişim Sistemleri) 

Yetkisiz bir 
kullanıcı yerel ağa 
erişim kazanır ve 
bir cihaz ile PACS 
Yazılımı arasındaki 
ağ trafiğini 
değiştirir. 

Tıbbi görüntü 
verilerinin tahrif 
edilme tehlikesi ve 
dolayısıyla yanlış 
teşhis tehlikesi vardır.  

Ağ Erişim 
Güvenliği 

Kullanıcı kontrolleri, 
verileri doğrudan 
cihaz üzerinde 
görüntüler. 

Evet 
Bulunamamanın 
neden olduğu 
sağlık hasarı  

PACS 

Yetkisiz bir 
kullanıcı kötü 
amaçlı yazılım 
(fidye yazılımı, 
korkutucu yazılım) 
dağıtır. 

Bulunamamanın 
neden olduğu sağlık 
hasarı 

Güvenlik 
Farkındalık Eğitimi, 
Güvenlik Duvarı, 
Antivirüs Çözümü, 
güvenli altyapı, 
Yedeklemeler. 

Kullanıcı kontrolleri, 
verileri doğrudan 
cihaz üzerinde 
görüntüler. 

Hayır Yalnızca güvenlik 
riski.  PACS 

Çalışan, bir istemci 
bilgisayardaki 
mobil USB 

Yok 
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depolamayla 
verileri çalıyor.  
Bir Kullanıcı ve 
Kullanıcı Grubu 
İzin Ortamı 
uygulayın. 

Uygulanamaz. 

Hayır 
Sistem 
çalışmadığından 
Gecikmeli Tedavi 

MR 

Sistemi Mavi 
Ekrana yönelten ağ 
tabanlı bulaşma 
girişimi. 

Cihaz mevcut 
olmadığından, 
Gecikmeli tedavi, 
hastanın başka bir 
yerde veya başka bir 
cihaz tarafından 
taranması gerektiği 
anlamına gelir. 

  

Hayır  Etkisiz, müşterinin 
can sıkıntısı MR 

Kontamine sisteme 
yol açan ağ tabanlı 
enfeksiyon. Sistem 
işlevlerini yerine 
getirir, ancak 
yavaşlar (aynı 
zamanda operatöre 
bildirir).  

MR'da daha düşük 
performans, tüm 
gerçek zamanlı 
hesaplamalar enfekte 
olabilecek bir 
makinede 
yapılmadığından bir 
sıkıntıdır. 

  

Hayır Yalnızca güvenlik 
riski. 

Kaçak ağ 
yönlendiricisine 
sahip bir Mobil X-
ışını C kolu 

Korunmasız 
yönetim arabirimi 
aracılığıyla yetkisiz 
kullanıcı 
yönlendirici 
yapılandırmasını 
değiştirir ve ağ 
bağlantısının 
yokluğuna neden 
olur. 

Yok. Tıbbi cihaz ve 
tıbbi cihazın temel 
performansı üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur.  
 

Uygulanamaz. Uygulanamaz. 

Evet 
Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski 
kontrolü.  

Bir X-ışını makinesi 

Kapsamlı V&V 
nedeniyle 
yamaların yayımı 
ve serbest 
bırakmanın 
gecikmesi 
nedeniyle cihaz 
savunmasız (ör. 
RDP güvenlik 
açığı) ve ağ 
düzeyinde iletişim 
saldırıya uğradı ve 
ifşa edildi. 

Yok.  

Uygulanamaz. 

Tıbbi cihazın tam 
V&V'si ve serbest 
bırakmadan önce tüm 
kontroller. 

Evet Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski. Bir X-ışını makinesi 

Tıbbi cihazla 
entegre olan 
savunmasız eski 
üçüncü taraf / ağ 
arayüzleri 
aracılığıyla sistem 

Bulunamama 
nedeniyle gecikmiş 
tanı ve tedavi. 
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saldırıya uğradı ve 
riske girdi. 
Uygulanamaz. Uygulanamaz. 

Evet 

Bir güvenlilik ve 
güvenlik etkisi olan 
güvenlik riski 
kontrolü. 

Bir X-ışını makinesi 

PACS ve tıbbi 
cihaz ağı boyunca 
yayılarak içe ve 
dışa aktarılan 
yürütülebilir kötü 
amaçlı yazılım ile 
enfekte olmuş 
DICOM nesneleri. 

Riskli ağa bağlı 
sistemlerin 
bulunamaması 
nedeniyle gecikmiş 
tanı ve tedavi. 

Sağlamlaştırma / 
Güvenli adres 
listeleme, DICOM 
nesnelerinin 
yürütülmesini 
engelliyor. 

Uygulanamaz. 

Evet 
Bir güvenlilik etkisi 
olan güvenlik riski 
ve kontrolü. 

Girişimsel bir X-
ışını makinesi 

Ağ; izole edilmeyen 
ve kötü amaçlı 
yazılım olmadığı 
doğrulanmayan 
tüm sistemlerin 
kapatılmasına yol 
açan solucan veya 
fidye yazılımı 
tarafından saldırıya 
uğradı ve riske 
girdi. 

Bulunamama 
nedeniyle gecikmiş 
tanı ve tedavi. 

Doğrulanmamış 
kötü amaçlı yazılım 
taramasını 
engelleyerek 
sağlamlaştırılmış, 
kilitlenmiş sistem. 

Uygulanamaz. 
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9. Ek III – Standartlar  
Sorumluluk reddi: Bu bölüm yalnızca bilgi amaçlıdır ve (AB) 2017/745 sayılı Tüzük veya (AB) 
2017/746 sayılı Tüzük kapsamındaki gereksinimleri karşılama amacıyla kullanılabilecek herhangi 
bir rehberlik sağlamaz. Örneğin, aşağıda atıfta bulunulan standartlar, belirtilen Tüzükler 
kapsamında uyumlu hale getirilmedikçe ve Resmi Gazete'de yayınlanmadıkça, bir uygunluk 
varsayımı sağlayamaz.  

• EN ISO 14971 Risk Yönetimi (Ürün) 

• EN 62304 Yazılım Yaşam Döngüsü 

• EN ISO 31000 Risk Yönetimi (Organizasyon) veya ISO 31xxx kapsamında belirli 
standartlar  

• EN ISO/IEC 27000 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri 
(ISMS) - Genel bakış ve sözlük  

• EN ISO/IEC 27000 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri 
– Gereklilikler  

• EN ISO/IEC 60601-1-x 

• IEC 82304-1 Sağlık Yazılımı Bölüm 1: Ürün Güvenliği için Genel Gereklilikler  

• ISO/IEC 80001-1 Tıbbi Cihazları İhtiva Eden BT ağları için Risk Yönetimi Uygulaması  

• ISO/IEC 80001-5-1 Tıbbi cihazları ihtiva eden BT ağları için Risk Yönetimi Uygulaması - 
Bağlı tıbbi cihazların veya bağlı sağlık yazılımının uygulanmasında ve kullanımında 
güvenlilik, etkinlik ve güvenlik - Bölüm 5-1: Ürün yaşam döngüsündeki faaliyetler  

• ISO/IEC 80001-5-1 Tıbbi cihazları ihtiva eden BT ağları için Risk Yönetimi Uygulaması - 
Bölüm 2-2: Tıbbi Cihaz Güvenlik İhtiyaçlarının, Risklerinin ve Kontrollerinin İfşası ve 
İletişimi İçin Kılavuz  

• ISO/IEC 80001-5-1 Tıbbi cihazları ihtiva eden BT ağları için Risk Yönetimi Uygulaması - 
Bölüm 2-8: Uygulama kılavuzu - IEC TR 80001-2-2'de tanımlanan güvenlik kapasitesinin 
oluşturulması için standartlara ilişkin kılavuz  

• ISO/IEC 80001-xx IEC/TR 80001-2-1, IEC/TR 80001-2-3, IEC/TR 80001-2-4, IEC/TR 
80001-2-5, ISO/TR 80001-2- 6, ISO/TR 80001-2-7 veya diğer dâhil  

• EN ISO 62366/ISO 60601-4 Kullanılabilirlik Mühendisliği  

• IEC 62443-4-2 Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri için güvenlik. Bölüm 4-2: IACS 
bileşenleri için teknik güvenlik gereklilikleri.  

• IEC 62443-4-2 Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri için güvenlik. Bölüm 4-1: 
Güvenli ürün geliştirme yaşam döngüsü gereklilikleri.  

• IEC/TR 60601-4-5 Tıbbi Elektrikli Ekipman - Bölüm 4-5: Tıbbi cihazlar için güvenlilikle ilgili 
teknik güvenlik özellikleri.  
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10. Ek IV - Siber güvenlik risk yönetimi süreci ve güvenlilik riski 
yönetimi ilişkisi  
Aşağıdaki şekil, siber güvenlik risk yönetimi ve güvenlilik riski yönetimi süreçleri arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir.  

 

 ISO 14971 Risk 
Yönetimi Süreci

Risk Analizi 

Riski 
Değerlendirmesi 

Risk Kontrolü

Artık Risk 

Risk Yönetimi

Ürün ve Ürün Sonrası Bilgisi

Siber Güvenlik Risk 
Yönetimi Süreci

Siber Güvenlik Risk Analizi 

Siber Güvenlik Riski 
Değerlendirmesi 

Siber Güvenlik Risk 
Kontrolü

Siber Güvenlik Artık Riski 

Siber Güvenlik Risk 
Yönetimi Raporu 

Siber Güvenlik 
Ürün ve Ürün Sonrası Bilgisi

Güvenlilik 
riskleri 
olabilecek 
siber güvenlik 
riskleri 

Güvenliliği 
etkileyen 
siber güvenlik 
kontrolleri 

Siber 
güvenliği 
etkileyen 
güvenlilik 
kontrolleri 
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