Risk sınıfı sınıf I diğer üstü olan ürünler
MDD KAYIT VE HAREKET SÜRECİ
Ürün MDR a
geçmezse
Ürün MDR a
aynı barkod ile
geçer ancak
ÜTS’de
güncellenmezse
Ürün MDR a
geçerken farklı
barkod ile
geçerse

Belge bitiş tarihi
Belge ve ürün kayıtlı
Yeni ürün kaydedilebilir.

26.05.2025

Belge bitiş
tarihine ilave
ürün raf ömrü

Mevcut tekil ürünlerin arzına izin verilmez.
Ürün kaydı düşer, AB ülkelerinden ithalata izin verilir.
(Üretim tarihi belge bitiş tarihinden önce olmalı)

EK IV AT Doğrulama Sertifikaları en geç 26.05.2022 tarihine kadar
Diğer EC sertifikaları 26.05 2024 tarihine kadar geçerlilik süresi olabilecektir.

Belge düşer.

Yeni ürün kaydına izin verilmez.

Risk sınıfı sınıf I diğer üstü olan ürünler
MDR KAYIT VE HAREKET SÜRECİ
Ürün MDR a
aynı barkod ile
geçer ve ÜTS’de
güncellenirse
Ürün ÜTS’de
MDD olarak
kayıtlı değil ama
MDR olarak
kaydedilirse
Ürün MDR a
farklı barkod ile
geçerse

26.05.2025
Belge ve ürün kayıtlı
Yeni ürün kaydedilebilir.
Tekil ürün girişinde tarih kontrolü yok
(MDD üretilen ürün gelebilmesi için)

Etiket ve K.K alanında MDD
belgeleri de gösterilir.

Belge bitiş tarihi

Tekil ürün girişinde üretim tarihi için
ilk kaydedilen MDR belgenin
tarihinden sonraki tarihler için kontrol
var (MDD üretilen ürün artık
gelmemesi için)

Belge bitiş
tarihine ilave
ürün raf ömrü

Ürün kaydı düşer, AB üyesi ülkelerden ithalata
izin verilir.
(Üretim tarihi belge bitiş tarihinden önce olmalı
/ S.K.T max. belge bitiş tarihi+raf ömrü olmalı)

Ürünün üretim tarihi MDR belge başlangıç tarihinden önce ise 26.05.2025
ten sonra bu ürünlerin hareketine izin verilmez
Raf ömrü olmayanlar için MDR ürün belge bitiş tarihi + 5 yıl ( teknolojik
gelişim)
Belge düşer.
Yeni ürün kaydına izin verilmez.

Risk sınıfı sınıf I diğer olan ürünler
MDD KAYIT VE HAREKET SÜRECİ
Ürün MDR a
geçmezse
Ürün MDR a
aynı barkod ile
geçer ancak
ÜTS’de
güncellenmezse
Ürün MDR a
geçerken farklı
barkod ile
geçerse

26.08.2021
Belge ve ürün kayıtlı
Yeni ürün kaydedilebilir.

26.05.2025

Ürün kaydı düşer, AB ülkelerinden ithalata izin verilir.
(Üretim tarihi 26.05.2021 tarihinden önce olmalı)

MDD Tarafında Sınıf I diğer ürün kaydına izin verilmez.

Belge düşer.

Yeni ürün kaydına izin verilmez.

Mevcut tekil ürünlerin arzına izin verilmez.

Risk sınıfı sınıf I diğer olan ürünler
MDR KAYIT VE HAREKET SÜRECİ
Ürün MDR a
aynı barkod ile
geçer ve ÜTS’de
güncellenirse
Ürün ÜTS’de
MDD olarak
kayıtlı değil ama
MDR olarak
kaydedilirse

AB harici ülkelerde MDR belge kontrolü yapılacak
31.12.2021
(ilave süre)

26.05.2025

Belge ve ürün kayıtlı
Yeni ürün kaydedilebilir.
Tekil ürün girişinde tarih kontrolü yok
(MDD üretilen ürün gelebilmesi için)

Ürün MDR a
farklı barkod ile
geçerse
Etiket ve K.K alanında MDD
belgeleri de gösterilir.

Belge bitiş
tarihine ilave
ürün raf ömrü

Varsa Belge bitiş tarihi

Tekil ürün girişinde üretim tarihi için
ilk kaydedilen MDR belgenin
tarihinden sonraki tarihler için kontrol
var (MDD üretilen ürün artık
gelmemesi için)

Ürün kaydı düşer, AB üyesi ülkelerden ithalata
izin verilir.
(Üretim tarihi belge bitiş tarihinden önce olmalı
/ S.K.T max. belge bitiş tarihi+raf ömrü olmalı)

Ürünün üretim tarihi MDR belge başlangıç tarihinden önce ise
26.05.2025 ten sonra bu ürünlerin hareketine izin verilmez
Belge düşer.

Yeni ürün kaydına izin verilmez.

Risk sınıfı sınıf I diğerden yükselen ürünler
MDD KAYIT VE HAREKET SÜRECİ
Ürün MDR a
geçmezse
Ürün MDR a
aynı barkod ile
geçer ancak
ÜTS’de
güncellenmezse

26.05.2024
Belge ve ürün kayıtlı
Yeni ürün kaydedilebilir.

26.05.2025

Belge bitiş
tarihine ilave
ürün raf ömrü

Mevcut tekil ürünlerin arzına izin verilmez.
Ürün kaydı düşer, AB ülkelerinden ithalata izin verilir.
(Üretim tarihi 26.05.2024 ten önce olmalı)

Ürün MDR a
geçerken farklı
barkod ile
geçerse
Belge düşer.

Yeni ürün kaydına izin verilmez.

Risk sınıfı sınıf I diğerden yükselen ürünler
MDR KAYIT VE HAREKET SÜRECİ
Ürün MDR a
aynı barkod ile
geçer ve ÜTS’de
güncellenirse
Ürün ÜTS’de
MDD olarak
kayıtlı değil ama
MDR olarak
kaydedilirse
Ürün MDR a
farklı barkod ile
geçerse

26.05.2025
Belge ve ürün kayıtlı
Yeni ürün kaydedilebilir.
Tekil ürün girişinde tarih kontrolü yok
(MDD üretilen ürün gelebilmesi için)

Belge bitiş tarihi

Tekil ürün girişinde üretim tarihi için
ilk kaydedilen MDR belgenin
tarihinden sonraki tarihler için kontrol
var (MDD üretilen ürün artık
gelmemesi için)

Belge bitiş
tarihine ilave
ürün raf ömrü

Ürün kaydı düşer, AB üyesi ülkelerden ithalata
izin verilir.
(Üretim tarihi belge bitiş tarihinden önce olmalı
/ S.K.T max. belge bitiş tarihi+raf ömrü olmalı)

Ürünün üretim tarihi MDR belge başlangıç tarihinden önce ise 26.05.2025
ten sonra bu ürünlerin hareketine izin verilmez
Etiket ve K.K alanında MDD
belgeleri de gösterilir.

Belge düşer.

Yeni ürün kaydına izin verilmez.

İngiliz OK lardan Belgelendirilen Ürünlerin Durumu
08.04.2021 tarihine kadar AB üyesi bir ülkedeki OK’ya MDD olarak belge taşınmazsa
08.04.2021 tarihinde belge düşer. Ürün düşer. İthal edildiği ülke bilgisi alanı AB üyesi ülkelerden biri ise
üretim tarihi 01.01.2021 den önce olmak kaydıyla ithalat bildirimine 26.05.2025 e kadar izin verilecek. Bu
tarihten sonra satış merkezlerinin ellerinde bulunan ürünlerin hareketine izin verilmeyecek
08.04.2021 tarihine kadar AB üyesi bir ülkedeki OK’ya MDD olarak belge taşınırsa
Yeni belge kaydı yapıldıktan sonra ürün güncellendiğinde tarafımızca incelenirken etiket ve KK da eski OK
numarası olup olmadığına bakılmaksızın ürün kayıtlı hale getirilecek. Bu işlem 08.04.2021 den sonra da
yapılabilecek. Belge bitiş tarihine kadar ürün kayıtlı kalabilecek.
Ürün MDR da güncellenmiş ise
MDR kapsamında yapılacak ürün kayıtlarında yeni OK’ya ait numaranın etiket ve KK da yer alması
zorunluluğu aranacak.

