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                                               Versiyon 2: 10 Temmuz 2020 

 

Koruyucu donanıma yönelik uygunluk değerlendirme prosedürleri 

 

 

 

S1: Koruyucu donanım konusunda uygulanabilir AB yasal çerçeveleri hangileridir? 

COVID-19; enfekte kişiler tarafından yayılan hapşırırken, öksürürken veya konuşurken yayılan küçük 
hava damlacıkları yoluyla bulaşır. Bu nedenle, havadaki partiküllere veya küçük damlacıklara karşı 
koruma sağlamak için tasarlanmış yüz maskeleri, eldivenler, tulumlar vb. çeşitli koruyucu ürünler 
kullanılır. 

Bu ürünlerin çoğu, spesifik AB ürün mevzuatının yürürlükte olduğu "uyumlaştırılmış ürünler" arasında 
yer almaktadır. FFP tipi maskeler de dâhil olmak üzere mevcut sağlık krizi bağlamında kullanılan 
ürünlerin çoğu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olarak kabul edilir ve bu nedenle (AB) 2016/425 
Yönetmeliği kapsamına girer. 

Tıbbi eldivenler ve tıbbi yüz maskeleri gibi diğer ürünler, tıbbi cihazlara ilişkin AB yasal çerçevesi 
kapsamına giren ürünlerdir - 93/42/AET Konsey Direktifi, 26 Mayıs 2021 tarihinden itibaren (AB) 
2017/745 Tüzüğü ile tamamen değiştirilecektir.1 

İki yasal çerçevenin her biri, kullanıcıların sağlık ve güvenliliğinin korunmasını sağlamak için kapsadığı 
ürünlerin performans gerekliliklerini tam olarak uyumlu hale getirmekte ve ürünlere CE işaretinin 
eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, bu kurallara uygun olarak üretilen ve CE işaretini taşıyan 
ürünler, piyasada serbestçe dolaşabilir ve Üye Devletler, bu tür ürünlerin imalatı ve piyasaya arzı ile 
ilgili ek ve farklı gereklilikler getiremez. 

S2: Koruyucu donanım üretmek için uyulması gereken zorunlu AB standartları var mı? 

Hem KKD Yönetmeliği hem de Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsadıkları ürünlerin sağlığı, güvenliliği ve 
performansı ile ilgili temel gereklilikleri ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, her iki AB yasal çerçevesi 
teknolojik olarak tarafsızdır ve ürünlerin tasarımı için herhangi bir spesifik zorunlu teknik çözüm 
öngörmemektedir. Bu nedenle, bu temel gereklilikleri karşılamak için imalatçılar tarafından birtakım 
teknik çözümler kullanılabilir. 

Hem KKD Yönetmeliği hem de Tıbbi Cihazlar Direktifi imalatçılara, uyumlaştırılmış standartlarda veya 
bunların kısımlarında ayrıntılı olarak açıklanan spesifik teknik çözümlere dayanma imkanı sunar. Bu 
uyumlaştırılmış standartların referansları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Bir 
imalatçının böyle bir teknik çözümü benimsemeyi seçmesi durumunda ürünün uygulanabilir temel 
sağlık, güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır. 

                                                           
1 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, hasta sağlığı ve güvenliğini bir kılavuz ilke olarak kabul ederek, bazı hükümlerinin uygulama 
tarihleriyle ilgili olarak tıbbi cihazlara ilişkin  (AB) 2017/745 Tüzüğünü değiştiren 23 Nisan 2020 tarihli (AB) 2020/561 Tüzüğünü 
kabul etmiştir. Bu Tüzük, tıbbi cihazlara ilişkin (AB) 2017/745 Tüzüğünün çoğu hükmü için uygulama tarihini bir yıl 
ertelemektedir. 

Bu doküman, koruyucu donanım imalatçı adaylarına yöneliktir. İktisadi işletmeciler tarafından 
ifade edilen ek soru veya sorunları ele almak için bu doküman düzenli olarak güncellenecektir. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_718
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Yüz maskeleri söz konusu olduğunda uyumlaştırılmış standartlar, FFP tipi maskeler için EN 149: 2001 + 
A1: 2009 ve tıbbi yüz maskeleri için EN 14683: 2019 + AC: 2019'dur. 

İmalatçılar farklı teknik çözümler benimsemeyi seçebileceklerinden bu standartlarda belirtilen 
spesifikasyonlara tam olarak uymak zorunlu değildir. Ancak, bu teknik çözümlerin sunduğu en büyük 
avantaj; teknik çözümlerin talimatlarına uyum, ürüne ilgili mevzuata uygunluk varsayımı vermesi ve 
potansiyel olarak piyasaya daha hızlı bir arza izin verebilmesidir. 

S3: Eğer bir imalatçı tıbbi yüz maskelerinde EN 14683 standardını izlemeyi seçerse, burada belirtilen 
testleri kim gerçekleştirmelidir? 

Testler söz konusu standartta belirtilmiştir ve imalatçının kendisi veya onun adına bir laboratuvar 
tarafından gerçekleştirilebilir. 

Bu testler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği tarafından zorunlu kılınmadığından, piyasaya arz edilmeden önceki 
zorunlu bir adım değildir. Ancak, imalatçı ürünün uygulanabilir temel gereklilikleri karşıladığından emin 
olmalıdır. Standart, bu amaçla test yöntemleri içermektedir. Piyasa gözetim otoriteleri tarafından 
kontrol edilmesi halinde, imalatçı ürünün söz konusu standarda uygun olduğunu iddia ederse burada 
belirtilen testlere göre bir numune test edilebilir. 

S4: Bir imalatçı EN 149 veya EN 14683 standartlarına uymak isterse, bu standartlar nereden elde 
edilebilir? 

Avrupa standartları, bunları geliştiren Avrupa standardizasyon kuruluşlarına aittir: bunlar, KKD ve tıbbi 
cihazlar için Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi 
(CENELEC)’dir. Normalde imalatçılar ihtiyaç duydukları standartları Avrupa standardizasyon 
kuruluşlarının ulusal üyelerinden, başka bir deyişle ulusal standardizasyon kuruluşlarından satın 
almalıdırlar. 

Ancak, Avrupa endüstrisinin COVID-19 salgınının neden olduğu artan tıbbi ve koruyucu donanım 
talebine hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini sağlamak için Komisyon, bir dizi standardın (EN 149 ve EN 
14683 dâhil) istisnai olarak ulusal standardizasyon kuruluşları tarafından ücretsiz ve tamamen 
kullanılabilir hale getirilmesi konusunda Avrupa standardizasyon kuruluşları CEN ve CENELEC ile 
anlaşmıştır. 

İmalatçılar, EN 149 ve EN 14683 standartlarını ulusal standardizasyon kuruluşlarının çevrimiçi 
kataloglarından ücretsiz olarak indirebilirler. İlgili web sitelerine bağlantıların bulunduğu tam liste şu 
adreste mevcuttur: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5. 

S5: Koruyucu donanım üretmek için izlenebilecek başka standartlar var mı? 

Herhangi bir standart veya spesifik teknik çözüm, AB yasal çerçeveleri tarafından belirlenen 
uygulanabilir temel gerekliliklere uyması koşuluyla kullanılabilir. Uyumlaştırılmış standartlar (örn. 
yukarıda belirtildiği üzere maskelerde EN 149 ve EN 14683) AB'de yer alan endüstri tarafından en 
yaygın olarak kullanılan teknik çözüm olma eğilimindeyken, benzer bir güvenlilik düzeyi sağlayan başka 
spesifik teknik çözümler de vardır. 

Koruyucu donanım seçimine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü kılavuzları bu bakımdan bir referans sağlar. 

Ancak, bir imalatçının uyumlaştırılmış standartların (EN 149 ve EN 14683) kullanımının aksine DSÖ 
tarafından atıfta bulunulan alternatif standartlardan birini izlemeyi seçmesi halinde KKD Yönetmeliği 
kapsamına giren ürünler için ürünün bir numunesi bir onaylanmış kuruluş (üçüncü taraf uygunluk 
değerlendirme kuruluşu) tarafından test edilmelidir. 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5.
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
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COVID-19 bağlamında, Komisyon 13 Mart 2020'de piyasada yeni ürünlerin hızlı alımını kolaylaştırmak 
için bir Tavsiye Kararı yayımladı. Özellikle KKD yüz maskeleri ile ilgili olarak, Komisyon tüm onaylanmış 
kuruluşları imalatçılar tarafından COVID-19 ile ilgili ürünler için ibraz edilen tüm yeni taleplere öncelik 
vermeye çağırdı. Onaylanmış kuruluşların dikkati, DSÖ kılavuzlarının alternatif uygun teknik çözümler 
sunabileceği gerçeğine yöneltildi. 

(AB) 2020/403 sayılı Tavsiye Kararının 7. ve 8. bentleri, temel sağlık ve güvenlilik gerekliliklerini 
karşılayan KKD ve tıbbi cihazlar2 için istisnai tedbirler benimsenmesini teşvik etmektedir: 7. bent 
uygunluk değerlendirme prosedürleri henüz nihai şekli veriliyorken, öngörülen bir piyasaya arz etme 
yetkisini verir ve 8. bent uygunluk değerlendirme prosedürleri henüz başlatılmamış olsa bile piyasaya 
arz etmeye olanak tanır. Her iki senaryo da belirli ve katı koşullara tabidir. Her durumda, ürünlerin 
kullanıma sunulacağı Üye Devletin yetkili piyasa gözetim otoritesinin katılımını ve değerlendirmesini 
gerektirir. 

Tavsiye Kararının 7. Bendi 

Tavsiye Kararının 7. bendi kapsamındaki senaryoda, uygunluk değerlendirme prosedürlerinin imalatçı 
tarafından başlatılması gerekecektir. Piyasa gözetim otoritesi, gerektiğinde uygunluk değerlendirmesi 
için onaylanmış kuruluşa sunulanlar da dâhil olmak üzere ürünü değerlendirebilir. Piyasa gözetim 
otoritesi, ürünün geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak yeterli düzeyde sağlık ve güvenlilik sağladığını 
tespit ederse, söz konusu ürünün hızlı bir şekilde piyasaya arz edilmesi kararı alabilir. 

Uygulamada bu durum, piyasa gözetim otoritesi ürünün uyumlu olduğunu onayladığında, ilk partideki 
donanım henüz CE işaretini taşımasa bile söz konusu ilk ürün grubunun hâlihazırda piyasaya arz edilmiş 
olabileceği anlamına gelir. Ancak, 7. bentte açıkça belirtildiği üzere, bu gibi öngörülen piyasaya arz 
etme zamanla sınırlı olmalıdır ve imalatçının ürünleri tam olarak uyumlu hale getirmesi için gereken 
süreyi aşmamalıdır ("Sınırlı bir süre için ve gerekli prosedürler gerçekleştiriliyorken bu ürünlerin 
piyasada bulundurulmasına izin verebilirler"). Bu nedenle, 7. Bent kapsamındaki senaryoda yer alan 
öngörülen piyasaya arz etme zaman dilimi normal olarak sadece birkaç gün ile sınırlandırılmalıdır. 
Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak büyük önem 
taşımaktadır. 

7. bent uyarınca ürünlerin öngörülen piyasaya arzına izin verirken piyasa gözetim otoriteleri, dâhil olan 
tüm iktisadi işletmecilerin ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için etkili ve işleyen bir sistem kurmasını 
sağlamalıdır. Bu, uygunluk değerlendirme prosedürünün 7. bent uyarınca piyasaya arz edilmiş olan 
ürünlerin uygulanabilir yasal gerekliliklerle tam olarak uyumlu olmadığını ortaya çıkardığı durumlarda 
özellikle önemlidir. Bu tür durumlarda, hâlihazırda piyasaya arz edilen ürünlerin ilk partileri ile ilgili 
olarak gerekli düzeltici faaliyetler (kullanıcıların sağlığı ve güvenliğine ciddi riskler olması durumunda 
ürünlerin geri çekilmesi dâhil olmak üzere) öngörülen şekilde alınabilir. Bu düzeltici faaliyetlerin, piyasa 
gözetim otoritesinin gözetimi altında iktisadi işletmeciler tarafından alınması gerekecektir. 

Uygunluk değerlendirme prosedürünün kullanıcıların sağlığı ve güvenliliğine yönelik ciddi risklerin 
varlığını tespit ettiği durumlarda, imalatçı tarafından gerekli uyarlamalar yapılana kadar (Tavsiye 
Kararının 7. ve 8. bentleri kapsamındaki istisnai prosedürler çerçevesindekiler dâhil olmak üzere) ürün 
artık piyasaya arz edilemez. 

                                                           
2 Tıbbi cihazlarla ilgili olarak, (AB) 2017/745  sayılı Tüzük’ün, uygunluk değerlendirme prosedürlerinden ulusal istisnalar ile 
ilgili olan ilgili yasal çerçeveyi oluşturduğunu lütfen unutmayınız. Daha fazla bilgi için lütfen Komisyonun "(AB) 2017/745 
Tüzüğünün 59. maddesi uyarınca tıbbi cihazlar için Birlik genelinde istisnaların benimsenmesine ilişkin kılavuzlar" iletişim 
dokümanına başvurunuz, OJ C 171, 19.5.2020, s. 1–4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584482018128&uri=CELEX:32020H0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:171:TOC
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Tavsiye Kararının 7. bendi, bu senaryo kapsamında piyasaya arz edilen olası donanım kullanıcılarına 
herhangi bir kısıtlama getirmediği gibi dağıtım kanallarını da kısıtlamaz. Dolayısıyla, Tavsiye Kararının 
7. bendinde belirtilen prosedür uyarınca piyasaya arz edilen donanım endüstriyel kullanıcılar da dahil 
olmak üzere çok daha geniş bir kullanıcı yelpazesine sunulabilir. Nitekim endüstriyel kullanıcılar, 
örneğin işyeri ortamında KKD'nin nasıl kullanılacağı gibi belirli bir eğitim almış olmaları beklendiğinden, 
bu tür donanımları en iyi şekilde kullanabilirler. Öngörülen şekilde piyasaya arz edilebilecek olan ilk 
partideki CE işaretli olmayan donanım göz önünde bulundurulduğunda, henüz tüm gerekli işaretler 
ve/veya kullanım kılavuzu ile birlikte tedarik edilmemiş olabilir; söz konusu bu KKD'nin uygun 
kullanımına ilişkin eğitim, kullanıcıların sağlık ve güvenliliğine katkıda bulunan önemli bir unsurdur. 

(AB) 2020/403 sayılı Tavsiye Kararı, 7. bentteki prosedüre uygun olarak piyasaya arz edilebilecek 
ürünlerin etiketlenmesi/işaretlenmesi ile ilgili spesifik kurallar getirmemektedir. Bu, Piyasa Gözetim 
Otoritelerinin karşılaşabileceği çok sayıda olası pratik senaryo ile gerekçelendirilmektedir: uygunluk 
değerlendirme prosedürünün ilerlemesindeki farklılıklar, piyasaya arz edilecek CE işaretli olmayan 
ürünlerin partilerinin/miktarlarının farklılıkları, dağıtım kanalları/hedef grupların farklılıkları vb. 
Yukarıdaki tüm farklılıklar, ürünlere spesifik işaretleme/etiketleme ihtiyacını gerekçelendirebilir. 
Dolayısıyla, Tavsiye Kararının 7. bendi uyarınca ürünlerin piyasaya arzının sorumluluğunu alan Piyasa 
Gözetim Otoritesi ayrıca, neticede CE işaretinin iliştirilmesiyle sonuçlanacak olan uygunluk 
değerlendirme prosedürlerinin nihai şekli verilene kadar, bu istisnanın kapsadığı ürünlerin 
izlenebilirliğini sağlamak için kullanılacak spesifik etiketleme/işaretlemelere karar verebilir. 

(AB) 2020/403 sayılı Tavsiye Kararının 7. bendi kapsamındaki senaryo özellikle söz konusu ürünlerin 
uyumlaştırılmış bir Avrupa standardına uygun olarak imal edildiği durumlarda ve imalatçının, 
onaylanmış kuruluşa sunulan teknik dosyanın bir parçası olarak gerekli test raporlarını hâlihazırda 
sunabildiği durumlarda uygulanabilir olacaktır. Ancak Tavsiyenin 7. bendi bu tür durumlarla sınırlı 
değildir. 

Bununla birlikte, (AB) 2020/403 sayılı Tavsiye Kararının 7. bendi uyarınca piyasaya arz edilen ürünlerin, 
(AB) 2016/425 sayılı Tüzük uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürü başarıyla tamamlanıncaya 
kadar AB genelinde serbest dolaşım hakkına sahip olmadığı unutulmamalıdır. 

Uygulamada bu durum, 7. bent uyarınca belirli bir Üye Devletin piyasa gözetim otoritesinin, ürünlerin 
piyasaya öngörülen arzına yalnızca bu Üye Devletin toprakları ile ilgili olduğu ölçüde izin verebileceği 
anlamına gelir. Bir Üye Devletin piyasa gözetim otoritesinin kendi topraklarında bu ürünlerin piyasaya 
öngörülen arzına izin vermiş olması, aynı ürünlerin diğer Üye Devletlerin topraklarında otomatik olarak 
piyasaya arz edilebileceği anlamına gelmez. Bu nedenle, (AB) 2020/403 sayılı Tavsiye Kararının 7. bendi 
kapsamındaki prosedüre uygun olarak aynı ürünün birkaç Üye Devlette piyasaya arz edilebilmesi için, 
her bir piyasa gözetim otoritesinin ürünü değerlendirmesi ve kendi bölgesi için geçerli bir yetki vermesi 
gerekecektir. 

Bununla beraber, (AB) 2016/425 sayılı Tüzük’e uygun olarak uygunluk değerlendirme prosedürleri 
başarıyla tamamlandıktan sonra (CE işaretinin iliştirilmesi dâhil olmak üzere) önceden öngörüldüğü 
şekilde piyasaya arz edilen ürünler (AB) 2016/425 sayılı Tüzük’ün 7. maddesi uyarınca AB genelinde 
serbest dolaşımdan yararlanabilecektir. 

Tavsiye Kararının 8. Bendi 

Tavsiye Kararının 8. bendi uyarınca, uygunluk değerlendirme prosedürleri başlatılmamış ve üzerlerine 
CE işareti iliştirilmemiş olsa bile ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için aşağıdaki ilave koşulların yerine 
getirilmesi gerekmektedir: 
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1. Ürünler, seçilen teknik çözümün uygulanabilir yasal gerekliliklere göre yeterli düzeyde 
güvenlilik sağlaması koşuluyla AB dışı herhangi bir standarda veya teknik çözüme veya DSÖ 
kılavuzlarında3 atıfta bulunulan standartlardan herhangi birine uygun olarak, uyumlaştırılmış 
bir Avrupa standardına uygun olarak imal edilmelidir, 

2. Ürünler, ilgili Üye Devlet yetkilileri tarafından organize edilen bir satın alma işleminin 
parçasıdır, 

3. Ürünler sadece sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmaktadır, 
4. Ürünler sadece mevcut sağlık krizi süresince bulundurulur ve 
5. Ürünler düzenli dağıtım kanallarına girmez ve diğer kullanıcılara sunulmaz. 

Yukarıdaki 1. bende göre spesifik teknik çözüm değerlendirmesi, Üye Devletin ilgili otoritesi tarafından 
düzenlenen satın alma süreci sırasında bir piyasa gözetim otoritesi tarafından yerine getirilecektir. 

8. bentte “sağlık çalışanlarına” yapılan atıf, Tavsiye Kararının 8. gerekçesi ışığında aynı zamanda “virüsü 
kontrol altına alma ve daha fazla yayılmasını önleme çabalarına katılan ilk müdahale ekiplerine ve diğer 
personele” şeklinde genişletilerek yorumlanmalıdır. 

Bununla birlikte, 8. bent ile getirilen istisnai prosedür aracılığıyla temin edilen donanım yalnızca, krizin 
yönetiminden sorumlu ilgili Üye Devlet otoritelerinin doğrudan yetkisi altındaki kuruluşlar tarafından 
satın alınmalıdır. Bu tür donanımlar daha sonra, yalnızca virüsün daha fazla yayılmasını kontrol altına 
alma çabalarına doğrudan katılan sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri için kullanıma sunulabilir. 

CE işaretli olmayan tıbbi cihazlara veya KKD’lere kullanım veya bakım talimatlarının eşlik etmediği 
durumlarda, bu CE işaretli olmayan donanımın kullanıcılarının uygun açıklamaları/eğitimleri almaları 
önemlidir. 

Ayrıca, Üye Devletin ilgili satın alma otoritesi, CE işaretli olmayan herhangi bir ürünün son kullanıcısına 
kadar izlenebilirliğini sağlayabilmelidir ve bu tür donanımın düzenli dağıtım kanallarında yeniden 
satılmamasını ve daha fazla ticarileştirilmesini engelleyebilmelidir. 

Son olarak, tıbbi cihazlar söz konusu olduğunda Tavsiye Kararının 8. bendi kapsamındaki istisnai 
prosedürün uygulanabilmesi için yetkililerince CE işaretli olmayan tıbbi cihazların piyasaya arz 
edilmesine izin verilen Üye Devletin ulusal otoriteleri, (AB) 2017/7454 sayılı Tüzüğün 59. maddesi 
uyarınca ulusal istisnaları kabul etmelidir. 

S6: Ürünler piyasaya arz edilmeden önce yapılması gereken herhangi bir izin/zorunlu uygunluk 
değerlendirmesi veya sertifikalandırma var mı? 

Tıbbi yüz maskeleri, muayene eldivenleri ve bazı önlük türleri (steril olmayan koşullarda tedarik 
edildiğinde) ‘Sınıf I tıbbi cihazlardır’. Bu nedenle, piyasaya arz edilmeden önce bir onaylanmış kuruluşun 
(üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu) zorunlu katılımını gerektirmezler. İmalatçı, ürünün 
uygulanabilir gerekliliklere uygun olduğunu beyan etmelidir. Bu usul esasen bir kişisel beyandır. Kişisel 
beyan imalatçıların ürünleri kendi kendilerine (muhtemelen harici bir laboratuvarın desteğiyle) test 
ettikleri, teknik dokümantasyonu hazırladıkları ve AB mevzuatında belirtilen uygulanabilir temel 
gerekliliklere uyumluluklarını beyan ettikleri uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Bu tür cihazlar 
steril bir durumda tedarik edilirse, uygunluk değerlendirme prosedürünü yürütmekle sorumlu bir 
onaylanmış kuruluşun dahil edilmesi gerekir. 

                                                           
3 https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1 
4 Daha fazla bilgi için lütfen Komisyonun "(AB) 2017/745  sayılı Tüzük’ün 59. maddesi uyarınca tıbbi cihazlar için Birlik genelinde 
istisnaların benimsenmesine ilişkin kılavuz", iletişim dokümanına başvurunuz, OJ C 171, 19.5.2020, s. 1–4. 

https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:171:TOC
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Tersine, COVID-19 bağlamında kullanılan ve KKD Yönetmeliği kapsamındaki yüz maskeleri ve diğer 
donanımlar "Kategori III KKD" olarak kabul edilir. Bu nedenle, uygunluk değerlendirme prosedürü 
sırasında her durumda bir onaylanmış kuruluş dâhil edilmelidir. İmalatçı tarafından ürün 
numunelerinin piyasaya arz edilmeden önce değerlendirilmek üzere böyle bir kuruluşa sunulması 
gerekir. Bununla birlikte, KKD Yönetmeliği uyarınca, ilk numuneler test edildikten sonra, üretim 
hattından çıkan her bir ögeyi aynı testlere tabi tutma zorunluluğu yoktur. Bunun yerine, rastgele 
aralıklarla denetimli ürün kontrolleri veya diğer benzer üretim kontrol prosedürleri uygulanmaktadır. 

S7: CE işareti her koşulda iliştirilmeli midir? 

Ürünlerin piyasaya arz edilmesine yönelik olağan prosedürler kapsamında, CE işareti ürünün piyasaya 
arz edilmesinden önce tüm prosedürlerin bitme noktasını belirten son adımdır. 

Bazı tıbbi cihazlar söz konusu olduğunda, imalatçı uygunluk değerlendirme prosedürüne bir onaylanmış 
kuruluşu dâhil etmeksizin bu işareti iliştirebilir (bkz. yukarıda S6’nın 1. paragrafında bahsedildiği üzere). 
Bununla birlikte, 93/42/AET Direktifi’nin 11(13) maddesi veya (AB) 2017/7455  sayılı Tüzük’ün 59. 
maddesi uyarınca ulusal bir istisna kapsamında piyasaya arz edilme izni alan tıbbi cihazlara CE işareti 
iliştirilmemektedir. 

KKD söz konusu olduğunda, normalde CE işareti ürünün ilk numunesi onaylanmış kuruluş tarafından 
değerlendirilip onaylandıktan sonra imalatçı tarafından iliştirilmelidir (bkz. yukarıdaki S6'nın 2. 
paragrafında bahsedildiği üzere). Bununla birlikte COVID-19 bağlamında, belirli durumlarda bu 
gerekliliğe dair istisnalar olabilir (bkz. yukarıda S5’te bahsedildiği üzere). 

Her iki yasal çerçeveye göre, CE işaretinin her bir ögeye ayrı ayrı iliştirilmesi gerektiğini lütfen göz 
önünde bulundurunuz. 

S8: Yüz maskelerini imal etmek için kullanılacak doğru malzemelere ilişkin herhangi bir spesifikasyon 
var mı? 

Hem uygulanabilir AB yasal çerçeveleri hem de uyumlaştırılmış standartlar EN 149 ve EN 14683, 
kullanılacak malzemelere ilişkin herhangi bir zorunlu spesifikasyon getirmemektedir. Yasal çerçeveler 
esas olarak, ilgili standartlarda daha ayrıntılı olarak açıklanan performans gerekliliklerini ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle imalatçılar, kullanabilecekleri malzeme türü konusunda tüm seçenekleri 
değerlendirir. 

Pratikte FFP tipi yüz maskeleri söz konusu olduğunda, aşağıdaki malzemeler en popüler seçenek olma 
eğilimindedir: 

• Filtre katmanı: polipropilen; 
• Valf (mevcut ise): kauçuk veya polipropilen; 
• Bant: polyester, poliizopren; 
• Mühür: polietilen köpük, poliüretan vb. ; 
• Klipsler/zımbalar (mevcut ise): alüminyum, çelik. 

Cerrahi maskeler söz konusu olduğunda tercih edilen malzeme melt-blown ve spunbond kumaşların 
bir kombinasyonunu kullanan nonwoven bir malzeme (S-M-S tipi) olma eğilimindedir. Söz konusu 
kumaşlar genellikle polipropilen esaslıdır. 

 

                                                           
5  Daha fazla bilgi için lütfen Komisyonun "  (AB) 2017/745sayılı Tüzük’ün 59. maddesi uyarınca tıbbi cihazlar için Birlik 
genelinde istisnaların benimsenmesine ilişkin kılavuz", iletişim dokümanına başvurunuz, OJ C 171, 19.5.2020, s. 1–4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.171.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:171:TOC
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S9: Piyasaya arz edilen KKD veya tıbbi cihazlara eşlik etmesi gereken dokümanlar nelerdir? 

Yalnızca uygulanabilir AB mevzuatında açıkça atıfta bulunulan belgeler (yani AT veya AB uygunluk 
beyanı ve gerektiğinde ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre verilen sertifikalar) bir 
ürünün piyasaya yasal olarak arz edilmesi amacıyla düzenlenebilir ve kullanılabilir. Bu nedenle yalnızca 
ilgili AB yasal çerçevesinde açıkça atıfta bulunulan bu tür dokümanlar, söz konusu ürünün uygulanabilir 
yasal gerekliliklere uygunluğunu göstermek amacıyla kullanılabilir. 

Yakın zamandaki uygulama, uygulanabilir AB mevzuatına göre yasal statüsü olmayan doküman 
örneklerinin altını çizmektedir. Bunlar, bazı durumlarda piyasaya arz edilmesi amaçlanan KKD veya tıbbi 
cihazlara eşlik edebilir. Bu tür belgeler "uyumluluk belgesi", "uyumluluk onayı", "uygunluk sertifikası ", 
"bildirim sertifikası", "tescil belgesi" ve " dokümantasyon incelemesi" olarak adlandırılabilir veya 
benzer bir başlığa sahip olabilir. Bazen “ihtiyari sertifikalar” olarak da sunulurlar. Bu tür belgeler, 
imalatçı tarafından verilen bir AT veya AB uygunluk beyanının veya bir onaylanmış kuruluş tarafından 
verilen bir sertifikanın içeriğiyle ilgili olarak AB mevzuatının gerekliliklerine uygun değildir. Bu nedenle 
bu tür alternatif dokümanlar, söz konusu ürünün zorunlu uygunluk değerlendirme prosedürlerine 
başarıyla tabi tutulduğuna ve dolayısıyla güvenli ve uygulanabilir yasal gerekliliklere uygun olduğuna 
dair bir kanıt oluşturmaz. 

Daha fazla bilgi için lütfen "Tıbbi cihazların ve kişisel koruyucu donanımın yasal olarak piyasaya arz 
edilebileceğini ve dolayısıyla –ayrıca COVID-19 bağlamında- satın alınabileceğini ve kullanılabileceğini 
nasıl doğrularsınız?” dokümanına ve ayrıca tıbbi cihazlarla ilgili 93/42/AET sayılı Konsey Direktifinin ilgili 
hükümlerine (diğerlerinin yanı sıra madde 11 ve 17) ve  (AB)  2016/425 KKD Tüzüğü’ne  (diğerlerinin 
yanı sıra Bölüm III ' KKD’nin Uygunluğu’) başvurunuz. 

S10: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenen bir sertifikanın gerçek olup 
olmadığını nasıl doğrulayabilirim? 

Tıbbi cihazların veya kişisel koruyucu donanımların piyasaya arz edilmesine yönelik uygulanabilir AB 
mevzuatı kapsamında bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenebilecek iki tür sertifika vardır: ürün 
sertifikaları ve kalite yönetim sistemi sertifikaları. Bir ürün sertifikası, ürünün ilgili gerekliliklere uygun 
olduğunu onaylar (onaylanmış kuruluş ilgili teknik dokümantasyonu inceledikten ve/veya ilgili testleri 
yaptıktan sonra). Bir kalite yönetim sistemi sertifikası, imalatçının kalite yönetim sistemini tanımlı bir 
ürün aralığı için onaylar (gerek bütünüyle veya üretimle sınırlı yönleriyle gerekse de ürün kalite 
güvencesi yönünden). 

Uygulanabilir AB mevzuatı kapsamındaki geçerli bir sertifika (örneğin, bir AT veya AB tip inceleme 
sertifikası, bir tasarım inceleme sertifikası veya bir kalite yönetim sistemi sertifikası), ürün için geçerli 
uygunluk değerlendirme prosedürünün başarıyla tamamlanmasının ardından bir onaylanmış kuruluş 
tarafından düzenlenmektedir. Onaylanmış kuruluşlar, ilgili yetkili otoriteler tarafından belirli uygunluk 
değerlendirme prosedür(ler)ini uygulamak ve dolayısıyla farklı AB yasama tasarrufları kapsamında 
belirli ürün türleri veya kalite yönetim sistemleri için ilgili sertifika(lar)ı düzenlemek üzere 
atanmaktadırlar. Yalnızca Komisyon'un NANDO bilgi sisteminde listelenen onaylanmış kuruluşlar, 
kapsamları ve yeterlilikleri dâhilinde geçerli sertifikalar düzenleme hakkına sahiptir. 

Bildirimde belirtildiği üzere bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, söz konusu yasama tasarrufları 
kapsamındaki spesifik ürün tipleri için belirli uygunluk değerlendirme prosedür(ler)ini 
gerçekleştirebilmek üzere her bir spesifik AB yasama tasarrufu kapsamında bildirilmelidir. Bu nedenle 
bir kuruluş, bir veya daha fazla AB yasama tasarrufu kapsamında bildirilmiş ve dolayısıyla NANDO'da 4 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41385
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41385
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&body_type=NB&refe_cd=EPOS_43519
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basamaklı bir kimlik numarası (NB xxxx) verilmiş olsa bile, diğer AB yasama tasarrufları kapsamında 
veya farklı kapsam ve yetkilerde uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmesine otomatik 
olarak izin verilmez. Her bir AB yasama tasarrufu kapsamında her zaman aynı kimlik numarasını taşısa 
bile onaylanmış kuruluşun, bunun için ayrı bir bildirim talebinde bulunması gerekecektir. 

NANDO bilgi sistemine "Ülke", "Mevzuat" veya "Kuruluş" bazında arama yaparak başvurulabilir. Her 
bir onaylanmış kuruluş ve atayan otorite için bilgi ve iletişim detayları dahil edilmiştir: bu, onaylanmış 
kuruluşların statüsü ve yetkileri ile faaliyetlerine ilişkin spesifik bilgi taleplerini sunmak için 
kullanılabilir. Ek olarak, tıbbi cihazlar ve KKD için NANDO'da listelenen birkaç onaylanmış kuruluş, 
sertifikaları hakkındaki en alakalı bilgilere ulaşılabilecek web sitelerini hizmete sunmuşlardır. 

Bir imalatçı, onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Devletten bağımsız olarak, belirli AB yasama 
tasarruf(lar)ı için NANDO'da listelenen onaylanmış kuruluşlardan herhangi birini seçebilir. Onaylanmış 
kuruluşların yalnızca Türkiye (AB ile Gümrük Birliği Anlaşması gereğince), İsviçre (AB ile Karşılıklı Tanıma 
Anlaşması gereğince) ve AET ülkelerinin yanı sıra AB Üye Devletlerinden birinin topraklarında yer 
alacağını lütfen göz önünde bulundurunuz.  

KKD veya tıbbi cihazlar piyasaya arz edilmeden önce onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen her 
sertifika, uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürünü açıkça belirtmelidir. Mevcut ise, test 
raporlarına ve diğer ilgili teknik dokümanlara ve ayrıca söz konusu olması halinde kullanılan 
uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına atıflar içerebilir. Onaylanmış kuruluşun adı ve 4 basamaklı kimlik 
numarası (NB xxxx) sertifika üzerinde açıkça belirtilmelidir. 

NANDO veri tabanındaki onaylanmış kuruluşların ilgili listelerinin bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz: 

-  (AB) 2016/425  sayılı KKD Tüzüğü kapsamındaki onaylanmış kuruluşların listesi; 

- Tıbbi cihazlara ilişkin 93/42/AET sayılı Konsey Direktifi kapsamındaki onaylanmış kuruluşların 
listesi; 

- Tıbbi cihazlara ilişkin (AB)2017/745  sayılı Tüzük kapsamındaki onaylanmış kuruluşların listesi. 

Daha fazla bilgi için, lütfen "Tıbbi cihazların ve kişisel koruyucu donanımın yasal olarak piyasaya arz 
edilebileceğini ve dolayısıyla –ayrıca COVID-19 bağlamında- satın alınabileceğini ve kullanılabileceğini 
nasıl doğrularsınız." dokümanına başvurunuz. 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=13
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=13
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=34
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41385
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41385
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41385
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Lütfen dikkat ediniz: Bu Kılavuzlar yalnızca (AB) 2016/425 sayılı Tüzük, 93/42 /AET sayılı Direktif ve 
(AB) 2017/745 sayılı Tüzüğün uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ancak, Komisyon bu 
dokümandaki bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Bu dokümanda 
sağlanan bu bilgiler: 

• Yalnızca genel nitelikte olup belirli bir kişi veya kuruluşun spesifik koşullarını ele alma 
amacı taşımaz, 

• Tam olarak kapsamlı ve eksiksiz değildir, 

• Bazen Komisyon servislerinin üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmadığı ve Komisyonun 
sorumluluk üstlenemeyeceği harici aktörlerin eylemlerine atıfta bulunmaktadır, 

• Profesyonel veya hukuki bir tavsiye değildir. 


