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Tıbbi cihazların ve kişisel koruyucu donanımın yasal olarak 
AB piyasasına arz edilebileceği ve dolayısıyla – aynı 

zamanda COVID-19 bağlamında satın alınabileceği ve 
kullanılabileceği nasıl doğrulanır  

 

 

Giriş ve bu dokümanın kapsamı  

Bu rehber dokümanın amacı, tıbbi cihazların ve kişisel koruyucu donanımların düzenlenmiş 
sektörlerine aşina olmayan ilgili tarafların, bir ürünün yasal olarak AB piyasasına arz edilip 
edilmediğini ve piyasada bulundurulmaya devam edilip edilemeyeceğini ve dolayısıyla satın 
alınıp alınamayacağı ile kullanılıp kullanılamayacağını belirlemelerine olanak tanıyan temel 
göstergeler sağlamaktır.  

Böyle bir açıklamanın, özellikle COVID-19 salgını bağlamında gerekli olduğu kanıtlanmıştır1. 
İlgili olağanüstü koşullar, belirli cihazlara ve donanımlara olan ihtiyacı ve talebi hızla artırmıştır: 
Bu, daha önce bu ürünlerin tedarik ve doğrulama zincirinde olmayan iktisadi işletmecilerin ve 
diğer ilgili tarafların katılımıyla sonuçlanmıştır. Ek olarak, son deneyimler, yanıltıcı veya tahrif 
edilmiş belgelere ve sahte ürünlere karşı dikkatli olma ihtiyacını işaret etmektedir.  

Soru 1: AB'de tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu donanım için geçerli yasal çerçeve 
nedir?2  

AB’de tıbbi cihazlar şu anda aşağıdaki Direktiflerle düzenlenmektedir:  

• Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlarla ilgili Üye Devletlerin kanunlarının 
yakınlaştırılmasına dair 20 Haziran 1990 tarihli ve 90/385/AET sayılı Konsey Direktifi3 
(bundan sonra AIMDD olarak anılacaktır)  

• Tıbbi cihazlara ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli ve 93/42/AET sayılı Konsey Direktifi4 (bundan 
sonra MDD olarak anılacaktır)  

• İn vitro tanı tıbbi cihazlarına dair Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 27 Ekim 1998 tarihli 
98/79/AT sayılı Direktifi5 (bundan sonra IVDD olarak anılacaktır)  

Tıbbi cihazlar, Mayıs 2017'de yürürlüğe giren aşağıdaki yeni Tüzüklere uygun olmaları halinde 
AB piyasasına arz edilebilir:  

                                                
1 Komisyonun koronavirüs reaksiyonu: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-
response  
2 Daha ayrıntılı bilgi için ayrıca Soru 9'a bakınız. 
3 OJ L 189, 20.7.1990, p. 17.  
4 OJ L 169, 12.7.1993, p. 1.  
5 OJ L 331, 7.12.1998, p. 1.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01990L0385-20071011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01990L0385-20071011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01993L0042-20071011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01998L0079-20120111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01998L0079-20120111
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response
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• 2001/83/AT sayılı Direktif’i, (AT) 178/2002 sayılı Tüzük’ü ve (AT) 1223/2009 sayılı Tüzük’ü 
değiştiren ve 90/385/AET ve 93/42/AET sayılı Konsey Direktiflerini yürürlükten kaldıran, 
tıbbi cihazlara ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli ve (AB) 2017/745 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Tüzüğü6 (bundan böyle MDR olarak anılacaktır, 26 Mayıs 2021'den itibaren tam 
olarak uygulanabilir)  

• 98/79/AT sayılı Direktif’i ve 2010/227/AB sayılı Komisyon Kararını yürürlükten kaldıran, 
vücut dışında kullanılan (in vitro) tanı tıbbi cihazlarına ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli ve (AB) 
2017/746 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü7 (bundan böyle MDR olarak 
anılacaktır, 26 Mayıs 2022'den itibaren tam olarak uygulanabilir)  

AIMDD, MDD ve IVDD'den (bundan sonra Direktifler olarak anılacaktır) MDR ve IVDR'ye 
(bundan böyle tıbbi cihazlara ilişkin yeni Tüzükler olarak anılacaktır) kadar ilgili yasal 
gerekliliklerin cihazlara uygulanabilirliğinin zamansal kapsamı ve koşulları, belirli geçiş 
hükümleri8 ile yönetilir.  

Öte yandan, şu anda AB’deki kişisel koruyucu donanım; 89/686/AET sayılı Konsey Direktifini 
yürürlükten kaldıran ve kişisel koruyucu donanıma ilişkin 9 Mart 2016 tarihli ve (AB) 2016/425 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü9 ile düzenlenmektedir (bundan sonra PPER 
olarak anılacaktır).  

 

Soru 2: Bir ürün AB piyasasına nasıl yasal olarak arz edilebilir?  

Direktifler veya yeni Tüzükler kapsamındaki tıbbi cihazları ve ayrıca PPER kapsamındaki 
kişisel koruyucu donanımları AB piyasasına yasal olarak arz etmek için bu ürünlerin; imalatçı 
tarafından imzalanan AT veya AB uygunluk beyanı bulunması ve CE işaretli10 olması gerekir.  

AT veya AB uygunluk beyanında, imalatçılar, ürünlerinin geçerli AB yasama tasarrufları ve 
gerekliliklerine uygun olduğunu beyan etmelidir. Ancak, AB yasal çerçevesinde, ulusal 
mevzuatın yanı sıra ulusal, Avrupa veya uluslararası standartlara uygunluk beyanlarını ayrı 
ayrı hazırlama zorunluluğu yoktur.  

Tıbbi cihazlara ilişkin Direktifler ve yeni Tüzükler ve PPER, mallara yönelik iç piyasaya ilişkin 
AB mevzuatının ana bölümlerine uygun olarak, sırasıyla temel güvenlilik ve performans 
gerekliliklerini ve sağlık ve güvenlilik gerekliliklerini belirler, ancak ürünlerin imalatı ve tasarımı 
için herhangi bir özel zorunlu teknik çözüm öngörmez. Bu nedenle, imalatçı bu yasal 
gerekliliklere uymak için hangi teknik çözümlerin kullanılacağını seçebilir. İmalatçılar, 
uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında veya diğer standartlarda veya teknik 
spesifikasyonlarda sunulanları kullanabilir ya da kendi teknik çözümlerini bulabilirler.  

Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının kullanılması, yasal gerekliliklere uymanın gönüllü bir 
yoludur. İlgili Avrupa standardizasyon kuruluşları11 tarafından geliştirilen bu standartlar, yasal 
gerekliliklere uymak için kullanılabilecek özel teknik çözümler içerir. Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesi'nde (OJEU) uyumlaştırılmış bir Avrupa standardına atıfta bulunulduğunda, bu tür bir 
standardın kullanılması ürüne kapsamayı amaçladığı yasal gerekliliklere uygunluk karinesi 

                                                
6 OJ L 117, 5.5.2017, p. 1.  
7 OJ L 117, 5.5.2017, p. 176.  
8 MDR Madde 120 ve IVDR Madde 110'a bakınız.  
9 OJ L 81, 31.3.2016, p. 51. 
10 9 Temmuz 2008 tarihli (AB) 765/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nde (OJ L 218, 
13.8.2008, s. 30) ve ayrıca geçerli AB mevzuatında belirtilen spesifik hükümler uyarınca CE işareti 
iliştirilmelidir. 
11 Tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu ekipman sektörlerine yönelik Avrupa Standardizasyon Komitesi 
(CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0746-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0746-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0746-20170505
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:32016R0425
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cenelec.eu/
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verir (ilgili Ek Z'de listelendiği gibi). Uygulamada, bir imalatçının OJEU'da referansta bulunulan 
uyumlaştırılmış bir Avrupa standardını izlemeyi seçmesi durumunda, ürünün bu standart 
tarafından kapsanan geçerli yasal gerekliliklere uygun olduğu varsayılır. Aksine, bir imalatçının 
uyumlaştırılmış bir Avrupa standardına izlememeyi seçmesi durumunda, uygulanan alternatif 
teknik çözümün, ürünün geçerli yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için yeterli 
olduğunu göstermesi gerekir.  

İmalatçı ayrıca, AT veya AB uygunluk beyanında iddia edilen uygunluğu destekleyen ürüne 
yönelik ilgili teknik dokümantasyonu hazırlamalı ve muhafaza etmelidir. Bu tür teknik 
dokümantasyon saklanmalı ve talepleri üzerine ulusal yetkili otoritelere sunulmalıdır.  

Tıbbi cihazlar için, AB dışındaki imalatçılar AB'de tek bir yetkili temsilci atamalıdır. Yetkili 
temsilciye ilişkin bilgiler, en azından AT veya AB uygunluk beyanında, uygun olduğu hallerde 
sertifika üzerinde ve cihazın etiketinde mevcut olmalıdır.  

Belirli tıbbi cihazlar12 ve kişisel koruyucu donanım13 için, imalatçının belirtilen uygunluk 
değerlendirme prosedürlerine bir onaylanmış kuruluş dâhil etmesi gerekir. Onaylanmış 
kuruluş, ürünün geçerli AB mevzuatının ilgili gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirdikten 
sonra, uygun sertifikayı düzenleyecektir (örneğin, bir AT veya AB tip inceleme sertifikası, bir 
tasarım inceleme sertifikası veya bir kalite yönetim sistemi sertifikası). Bu tür ürünler, 
onaylanmış kuruluşun 4 basamaklı kimlik numarasının (NB xxxx) takip ettiği CE işaretini 
taşımalıdır. Uygunluk değerlendirme prosedürleri; ürünün geçerli yasal gerekliliklere 
uyumluluğunu destekleyen imalatçıların ve/veya kritik tedarikçilerin/yüklenicilerin 
denetimlerini, teknik dokümantasyonun (test raporları, imalatçının risk değerlendirmesi 
ve/veya yönetim süreci, çizimler ve klinik veriler gibi) test edilmesini veya gözden geçirilmesini 
içerebilir.  

 

Soru 3: Bir ürünü AB piyasasına yasal olarak arz etmek için başka dokümanlar geçerli 
olabilir mi?  

Yalnızca uygulanabilir AB mevzuatında açıkça atıfta bulunulan dokümanlar (yani AT veya AB 
uygunluk beyanı ve gerektiğinde ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre düzenlenen 
sertifikalar) bir ürünün AB piyasasında yasal olarak arz edilmesi amacıyla düzenlenebilir ve 
kullanılabilir. Bu nedenle, başka hiçbir doküman böyle bir amaç için geçerli değildir. 
Uygulamada, uygulanabilir AB mevzuatına göre yasal statüsü olmayan birkaç doküman örneği 
vardır, örneğin imalatçı tarafından verilen bir AT veya AB uygunluk beyanı veya bir onaylanmış 
kuruluş tarafından verilen bir sertifika gerekliliklerine uymayan "uygunluk belgesi", "uygunluk 
onayı", "uygunluk sertifikası", "bildirim sertifikası", “tescil sertifikası”, “dokümantasyon 
incelemesi" veya benzeri.  

Uygulanabilir AB mevzuatına göre yasal statüye sahip olmayan bu "diğer dokümanlar"; farklı 
türdeki kuruluşlar tarafından verilir, örneğin onaylanmamış uygunluk/sertifikasyon kuruluşları 
ve aynı zamanda diğer AB yasama tasarrufları kapsamında onaylanmış kuruluşlar veya test 
merkezleri veya laboratuvarlar hatta yetkili temsilciler vb. Bu tür dokümanlar bir uygunluk 
beyanının veya bir sertifikanın bazı unsurlarını içerse bile, bunlar genellikle imalatçıların 
üçüncü taraflardan talep ettiği gönüllü beyanlardır, ancak ürünleri AB piyasasına arz etmek için 
herhangi bir yasal dayanak sunmazlar. Bu beyanlar, mevzuata veya standartlara uygunluk, 
teknik dokümantasyonun uygunluğu ve benzeri farklı hususları ele alabilir, ancak uygulanabilir 
AB mevzuatı anlamı dahilinde "uygunluk beyanlarını" (çünkü geçerli uygunluk beyanları 
                                                
12 Steril durumda sunulan tıbbi yüz maskeleri, solunum hastası ventilatörleri, IVDD Ek II'de listelenen in 
vitro tanı cihazları ve tanıya yönelik kişisel test cihazları orta ve yüksek riskli cihazlar. 
13 Solunum koruma yüz maskeleri gibi risk kategorileri II ve III.  
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yalnızca imalatçılar tarafından düzenlenebilir) veya "sertifikaları" (çünkü geçerli sertifikalar, 
yalnızca belirli yasama tasarruflarına yönelik atanmış onaylanmış kuruluşlar tarafından 
düzenlenebilir) teşkil etmez.  

Bu gönüllü beyanlar, belirli geçerli gerekliliklere uygunluğun kanıtını sağlamak için destekleyici 
dokümanlar olarak teknik dokümantasyona dâhil edilebilir. Bununla birlikte, uygulanabilir AB 
mevzuatında belirtildiği gibi imalatçı tarafından verilen AT veya AB uygunluk beyanının veya 
onaylanmış kuruluşlar tarafından verilen sertifikanın/sertifikaların yerini asla alamazlar.  

Soru 4: Geçerli bir uygunluk beyanının temel özellikleri nelerdir?  

Geçerli bir AT veya AB uygunluk beyanı, imalatçı tarafından hazırlanmalı ve imzalanmalıdır ve 
asgari olarak aşağıdakileri içermelidir14:  

• Ürünün tanımı ve açıklaması; 
• Uygunluğunun iddia edildiği AB yasama tasarrufları; 
• İmalatçının ve/veya uygun olduğu durumlarda yetkili temsilcisinin adı ve adresi;  
• Beyanın tamamen imalatçının sorumluluğu altında düzenlendiğine dair bir ifade; 
• Uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürü/prosedürleri;  
• İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standart(lar)ına veya uygun olduğu hallerde kullanılan ortak 

spesifikasyon(lar)a atıflar;  
• Onaylanmış kuruluşun adı ve 4 basamaklı kimlik numarası (NB xxxx) ve uygun olduğu 

durumlarda düzenlenen sertifikaya/sertifikalara atıf;  
• Beyanın düzenlenme tarihi, imalatçının kimliği ve imzası.  

Tıbbi cihazlara ilişkin yeni Tüzüklere göre AB uygunluk beyanının asgari içeriği, Ek IV'te 
belirtilmiştir.  

PPER'a göre AB uygunluk beyanının asgari içeriği, Ek IX'da belirtilmiştir.  

Bir ürün, CE işaretini sağlayan iki veya daha fazla AB yasama tasarrufunun kapsamına girerse, 
imalatçı tarafından mevzuatın uygulanabilir iki veya daha fazla parçasına uygunluk beyan eden 
tek bir AB uygunluk beyanı hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Örneğin, hem kullanıcılara hem de 
hastalara koruma sağlayan bazı yüz maskeleri veya eldivenler gibi “çift amaçlı” tıbbi koruyucu 
ekipmanın durumu budur: hem MDD hem de PPER kapsamına girerler, bu nedenle AB 
uygunluk beyanları her iki mevzuata da atıfta bulunacaktır.  

Soru 5: Geçerli bir sertifikanın temel özellikleri nelerdir?  

Tıbbi cihazların veya kişisel koruyucu donanımların AB piyasasına arz edilmesi açısından 
uygulanabilir AB mevzuatı kapsamında bir onaylanmış kuruluş tarafından verilebilecek iki tür 
sertifika vardır: ürün sertifikaları ve kalite yönetim sistemi sertifikaları. İlki, ürünün ilgili 
gerekliliklere uygun olduğunu onaylar (onaylanmış kuruluş ilgili teknik dokümantasyonu 
inceledikten ve/veya ilgili testleri yaptıktan sonra). İkincisi, imalatçının kalite yönetim sistemini 
tanımlanmış bir ürün yelpazesi için onaylar (bütünüyle veya üretim ya da ürün kalite güvencesi 
ile sınırlı yönleriyle).  

Uygulanabilir AB mevzuatı kapsamında geçerli bir sertifika (örneğin, bir AT veya AB tip 
inceleme sertifikası, bir tasarım inceleme sertifikası veya bir kalite yönetim sistemi sertifikası 
gibi), ürüne uygulanabilir uygunluk değerlendirme prosedürünün başarıyla tamamlanmasının 
ardından bir onaylanmış kuruluş tarafından verilir. Onaylanmış kuruluşlar, belirli uygunluk 
                                                
14 AT uygunluk beyanının model yapısı, 9 Temmuz 2008 tarihli ve 768/2008/AT sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Kararının Ek III'ünde belirtilmiştir (OJ L 218, 13.8.2008, p.82). Ek olarak, AB 
uygunluk beyanının içeriğine ilişkin göstergeler, AB ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin "Mavi 
Rehber"de bulunabilir (bkz. Soru 9). 
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değerlendirme prosedürünü/prosedürlerini gerçekleştirmek ve böylece farklı AB yasama 
tasarrufları kapsamında belirli ürün tiplerine veya kalite yönetim sistemlerine yönelik ilgili 
sertifikayı/sertifikaları düzenlemek üzere ilgili ulusal otoriteler tarafından atanır. Yalnızca 
Komisyon'un NANDO bilgi sisteminde https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/  
listelenen onaylanmış kuruluşlar, kapsamları ve yeterlilikleri dâhilinde geçerli sertifikalar verme 
hakkına sahiptir:  

AIMDD için onaylanmış kuruluşların listesi: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=8  

MDD için onaylanmış kuruluşların listesi: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=13  

IVDD için onaylanmış kuruluşların listesi: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=20  

MDR için onaylanmış kuruluşların listesi: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=34  

IVDR için onaylanmış kuruluşların listesi: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=35  

PPER için onaylanmış kuruluşların listesi: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501  

Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, bildirimde belirtildiği üzere onaylanmış kuruluşun 
kapsamı ve yeterliliği ile birlikte söz konusu yasama tasarrufu kapsamındaki belirli ürün tipleri 
için belirlenmiş uygunluk değerlendirme prosedürünü/prosedürlerini uygulayabilmek üzere her 
bir spesifik AB yasama tasarrufu kapsamında bildirilmelidir. Bu nedenle, bir kuruluş bir veya 
daha fazla AB yasama tasarrufu kapsamında onaylanmış ve dolayısıyla kuruluşa NANDO'da 
4 basamaklı bir kimlik numarası (NB xxxx) verilmiş olsa bile, bu onaylanmış kuruluşun otomatik 
olarak diğer AB yasama tasarrufları kapsamında veya farklı kapsam ve yeterlilikler için 
uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmesine izin verilmez. Buna binaen, 
onaylanmış kuruluş her bir AB yasama tasarrufu kapsamında aynı kimlik numarasını taşıyacak 
olsa bile ayrı bir bildirim gereklidir.  

NANDO bilgi sistemine "Ülke", "Mevzuat" veya "Kuruluş" bazında arama yaparak 
başvurulabilir. Her bir onaylanmış kuruluş ve bildirim yapan/atama otoritesi için bilgi ve iletişim 
detayları içerilmektedir: bu, onaylanmış kuruluşların statüsü ve yetkinlikleri ile faaliyetlerine 
ilişkin özel bilgi taleplerini sunmak için kullanılabilir. İlave olarak, tıbbi cihazlara ve kişisel 
koruyucu donanıma ilişkin NANDO'da listelenen birkaç onaylanmış kuruluşun, 
sertifikalarındaki en alakalı bilgilere ulaşılabilecek özel web siteleri vardır.  

Bir imalatçı, onaylanmış kuruluşun nerede bulunduğuna bakılmaksızın, spesifik AB yasama 
tasarrufları için bildirilmişse, NANDO'da listelenen onaylanmış kuruluşlardan herhangi birini 
seçebilir.  

Tıbbi cihazların veya kişisel koruyucu donanımın AB piyasasına arz edilmesinden önce bir 
onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen her sertifika, uygulanan uygunluk değerlendirme 
prosedürünü belirtmelidir ve uygunsa test raporlarına ve diğer ilgili teknik dokümanlara ve 
ayrıca eğer uyumlaştırılmış Avrupa standartları kullanılmışsa bu standartlara atıfları içerebilir. 
Onaylanmış kuruluşun adı ve 4 basamaklı kimlik numarası (NB xxxx) sertifika üzerinde açıkça 
belirtilmelidir.  

Onaylanmış kuruluşlar tarafından Direktifler uyarınca tıbbi cihazlar için düzenlenen 
sertifikaların içeriğine ilişkin kılavuzluk, gerçekleştirilen ilgili uygunluk değerlendirme 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=8
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=8
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=20
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=20
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=34
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=34
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=35
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=35
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=155501
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prosedürüne bağlı olarak raporlanacak bilgileri detaylandıran NBOG BPG 2010-315 
dokümanında bulunabilir.  

Tıbbi cihazlara ilişkin yeni Tüzüklere göre asgari sertifika içerikleri, ilgili Ek XII'de belirtilmiştir.  

PPER'ye göre bir AB tip inceleme sertifikasının asgari içeriği Tüzük’ün Ek V'inde belirtilmiştir.  

Soru 6: Bir onaylanmış kuruluşun müdahalesi ne zaman gereklidir?  

Tıbbi cihazlar için, hasta solunum ventilatörlerindeki durum gibi sınıf III, IIa ve IIb cihazlara ve 
ayrıca steril durumda veya ölçüm fonksiyonu ile tedarik edilen sınıf I cihazlara uygulanan 
uygunluk değerlendirme prosedürleri için bir onaylanmış kuruluşun dahil olması gereklidir. 
Steril olmayan durumda arz edildiğinde, tıbbi yüz maskelerinde (genellikle tip I, II veya IIR 
maskeler16 olarak adlandırılır), eldivenlerde ve tulumlarda olduğu gibi diğer sınıf I cihazlar için, 
bir onaylanmış kuruluşun müdahalesi gerekli değildir ve imalatçılar, kendi sorumlulukları 
altında geçerli uygunluk değerlendirme prosedürünü ("öz değerlendirme") yürütme hakkına 
sahiptir.  

IVDD kapsamında in vitro tanı amaçlı tıbbi cihazlara yönelik olarak, kişisel test amacıyla 
tasarlanmış cihazlar için yani imalatçı tarafından ev ortamında meslekten olmayan kişiler 
tarafından kullanılması için tasarlanmış cihazlarda, onaylanmış kuruluş müdahalesi 
gereklidir17. IVDD Ek II'de listelenen cihazlar için de gereklidir. IVDR kapsamında, onaylanmış 
kuruluşlar, sınıf B, C ve D cihazların yanı sıra sınıf A steril cihazların uygunluk 
değerlendirmesinde bulunur.  

PPER kapsamındaki ürünler için, risk kategorisi II ve III donanımlara uygulanabilir uygunluk 
değerlendirme prosedürleri için bir onaylanmış kuruluş gereklidir. Özellikle, COVID-19 
bağlamında kullanılan solunum koruyucu yüz maskeleri (genellikle FFP2 veya FFP3 
maskeleri18 olarak anılır), kategori III'e giren ürünlerdir ve bu nedenle, bir onaylanmış kuruluş, 
bu ürünler AB piyasasına arz edilmeden önce uygunluk değerlendirme prosedürlerine 
sistematik olarak dâhil edilmelidir.  

Soru 7: Bir standarda göre bir test raporu, bir ürünün AB piyasasına arz edilmesine 
olanak sağlayabilir mi?  

Bir ürün üzerinde bir standarda göre test yapıldıktan sonra düzenlenen bir test raporu, ürünün 
AB piyasasına arz edilmesi için yasal olarak tek başına yeterli değildir.  

Bu, belirli gerekliliklere uygunluk varsayımı şartıyla uyumlaştırılmış Avrupa standartları için de 
geçerlidir. İmalatçının risk değerlendirmesi ve/veya yönetim süreci, çizimler, klinik veriler vs. 
dokümanlarının yanı sıra test raporları da imalatçı tarafından hazırlanan teknik 
dokümantasyona dâhil edilecektir.  

Mümkün olduğunda, bu unsurlar, bunları gözden geçirecek ve gerekirse ek testler yürütecek 
olan bir onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar, yalnızca test raporlarına 
dayalı olarak herhangi bir sertifika düzenleyemez: ilgili uygunluk değerlendirme 
prosedürü/presedürleri gerçekleştirilmelidir. İlgili uygunluk değerlendirme prosedürü başarıyla 
tamamlandıktan sonra, yürürlükteki mevzuata göre AB piyasasına arz edilebilmesi için bu tür 
ürünler; imalatçı tarafından imzalanmış ve düzenlenmiş AT veya AB uygunluk beyanı ile 
beraber CE işaretli olmalıdır (ardından uygun olduğu durumlarda onaylanmış kuruluşun 4 
basamaklı kimlik numarası (NB xxxx) gelir).  

                                                
15 http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2010_3.pdf  
16 Uyumlaştırılmış Avrupa standardında (EN 14683:2019+AC:2019) tanımlandığı gibi.  
17 IVDD Madde 1(2)(d)  
18 Uyumlaştırılmış Avrupa standardında (EN 149:2001+A1:2009) tanımlandığı gibi. 

http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2010_3.pdf
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Bu, örneğin uyumlaştırılmış Avrupa standardı EN 14683: 2019 + AC: 2019 uyarınca tıbbi yüz 
maskeleri için test raporlarının veya uyumlaştırılmış Avrupa standardı EN 149:2001+A1:2009 
uyarınca solunum koruyucu yüz maskeleri için test raporlarının durumudur (bu durumda, 
dokümantasyon, imalatçı tarafından testleri ve uygulanabilir uygunluk değerlendirme 
prosedürlerini yürütecek olan onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır). İlgili standartlara göre ifa 
edilen test raporları, imalatçının AB piyasasına arz edilmesi amaçlanan ürünler için AT veya 
AB uygunluk beyanını düzenleyebilmek üzere dayandığı bir unsur olarak, ancak tek değil, 
kabul edilebilir.  

Soru 8: Özellikle COVID-19 pandemisi bağlamında, yasal gerekliliklerden (örneğin, CE 
işaretli olmayan veya uygunluk beyanı olmayan ürünler) istisnalar mümkün müdür?  

İstisnai durumlarda, Tıbbi Cihaz Direktifleri ve Tüzükleri19, ulusal yetkili otoritelere, usulüne 
uygun olarak gerekçelendirilmiş bir talep üzerine, ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinin 
gerçekleştirilmediği; ancak kullanımı sırasıyla, sağlığın korunması veya halk sağlığı ya da 
hasta güvenliği veyahut sağlığı yararına olan tıbbi cihazların kendi ulusal piyasalarına arz 
edilmesine izin verme yetkisi verir (“ulusal istisna”).  

Buna karşılık, PPER böyle bir olasılığı tasavvur etmemektedir.  

Bununla birlikte, COVID-19 pandemisi bağlamında, COVID-19 tehdidi bağlamı kapsamında 
uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetimi prosedürlerine ilişkin 13 Mart 2020 tarihli (AB) 
2020/403 sayılı Komisyon Tavsiyesi20, belirli kişisel koruyucu donanımların21 ve tıbbi 
cihazların22 bulunabilirliği arttırmak için katı koşullar altında ve sağlık çalışanlarına bağlayarak 
bir dereceye kadar esneklik sağlar. Bu anlamda, AB Üye Devletlerinin ulusal yetkili otoriteleri, 
CE işaretinin iliştirilmesi de dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme prosedürleri tam olarak 
sonuçlandırılmamış olsa bile bazı ürünlerin sınırlı bir süre için ve gerekli prosedürler 
gerçekleştirilirken kendi ulusal piyasalarına arz edilmesine izin verebilirler.  

Soru 9: Uygulanabilir AB yasal çerçevesi hakkında daha ayrıntılı bilgi nerede 
bulunabilir?  

Tıbbi cihazlara ve kişisel koruyucu donanımlara ilişkin AB yasama tasarruflarına yönelik tüm 
ilgili bilgiler; ilgili yasal metinler ve gereklilikler, rehber dokümanlar, çalışma grupları, 
uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının ve onaylanmış kuruluşların listeleri, irtibat noktaları vs. 
ile birlikte Komisyonun ilgili sektörel web sitelerinde bulunabilir:  

- Tıbbi cihazlar: https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_en. İrtibat:  
SANTE-MED-DEV@ec.europa.eu  

- Kişisel koruyucu donanım: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-
engineering/personal-protective-equipment. İrtibat: GROW-PPE@ec.europa.eu  

Halihazırdaki rehber dokümanlar arasında, aşağıdakiler, AB'deki tıbbi cihazlar ve kişisel 
koruyucu doküman için mevcut düzenleyici çerçeve hakkında daha fazla genel bilgi sunar:  

- Koruyucu donanım için uygunluk değerlendirme prosedürleri: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42311  

                                                
19 AIMDD Madde 9(9), MDD Madde 11(13) ve IVDD Madde 9(12); MDR Madde 59 ve IVDR Madde 54. 
MDR ve IVDR'nin atıfta bulunulan Maddeleri, aynı zamanda, Komisyonun, halk sağlığına veya hasta 
güvenliğine veyahut sağlığına ilişkin istisnai durumlarda, bir Üye Devlet tarafından verilen iznin 
geçerliliğini sınırlı bir süre için AB topraklarına genişletme olasılığını da tesis etmektedir ve cihazın 
piyasaya arz edilebileceği veya hizmete sunulabileceği koşulları belirlemektedir. 
20 OJ L 79I, 16.3.2020, p. 1.  
21 Özellikle koruyucu solunum yüz maskeleri, eldivenler, koruyucu tulumlar ve gözlük koruması. 
22 Özellikle tıbbi yüz maskeleri, muayene eldivenleri ve önlükler. 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:69675,6186&cs=19F67DA57C81359DD409C62A083C97AD7
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:32928,6062&cs=1FC98AD34A5EE26A0CB5A6155ED4D6E5E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H0403
https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_en
mailto:SANTE-MED-DEV@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment
mailto:GROW-PPE@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42311
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- COVID-19 bağlamında tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ve in vitro 
tanı tıbbi cihazlarına ilişkin rehber: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40607/  

Ürünlerin AB piyasasına geçerli bir şekilde arz edilip edilemeyeceğini kontrol etmek amacıyla 
ilgili dokümantasyonların yanı sıra ürünler, ürünlerin özellikleri ve performansları hakkında 
daha spesifik bilgiler için, Komisyonun sektörel web sitelerinde bulunan listelere göre, bu tür 
ürünlerin piyasaya arz edilmesi amaçlanan AB Üye Devlet(ler)inin ulusal yetkili otoriteleri ile 
iletişime geçmek gereklidir:  

- Tıbbi cihazlar: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts  
- Kişisel koruyucu donanım:  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanicalengineering/personal-protective-
equipment  

Tıbbi Cihazlar Direktifleri ve Tüzükleri ile Kişisel Koruyucu Donanım Tüzüğünü de içeren, 
mallara yönelik iç pazar hakkındaki çeşitli AB mevzuatı parçalarında geçerli olan yatay bilgiler 
ve rehberlik, aşağıdaki Komisyon web sayfalarında mevcuttur:  

- AB ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin "Mavi Rehber": 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18027/  

- CE işareti: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/  
- Teknik dokümantasyon ve AB uygunluk beyanı: 

https://europa.eu/youreurope/business/product-
requirements/compliance/technicaldocumentation-conformity/  

- Mallar için tek pazar: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods  
- Yeni yasal çerçeve: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/newlegislative-

framework  
- Ürünler için piyasa gözetimi: https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods/building-

blocks/market-surveillance  
- Uyumlaştırılmış standartlar: https://ec.europa.eu/growth/single-

market/europeanstandards/harmonised-standards  
- NANDO (Yeni Yaklaşım Atanmış ve Onaylanmış Kuruluşlar) bilgi sistemi: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/  
- Güvenlilik Kapısı: Tehlikeli gıda dışı ürünler için hızlı uyarı sistemi (RAPEX): 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository
/content/pages/rapex/index_en.htm  

 

Lütfen dikkat ediniz: Bu Rehberler, yalnızca tıbbi cihazlara ilişkin Direktif ve Tüzüklerin ve Kişisel 
Koruyucu Ekipman Tüzüğünün uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Komisyon, bu 
dokümandaki bilgilerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.  
Bu dokümanda sağlanan bilgiler:  

• Yalnızca genel niteliktedir ve belirli bir kişi veya kuruluşun özel koşullarını ele alma amacı 
taşımaz,  

• Tam olarak kapsamlı ve eksiksiz değildir,  
• Bazen Komisyon servislerinin üzerinde doğrudan denetime sahip olmadığı ve Komisyonun 

sorumluluk üstlenemeyeceği dış aktörlerin eylemlerine atıfta bulunmaktadır,  
• Profesyonel nitelikte değildir veya yasal tavsiye olarak okunmamalıdır.  
Bu Soru ve Cevapların mevzuatı yorumlayabildiği ölçüde, Komisyon'un pozisyonu, bu mevzuatın 
Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından yayımlanabilecek herhangi bir yorumuna halel getirmez.  

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40607/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanicalengineering/personal-protective-equipment
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanicalengineering/personal-protective-equipment
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18027/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technicaldocumentation-conformity/
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technicaldocumentation-conformity/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/newlegislative-framework
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/newlegislative-framework
https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods/building-blocks/market-surveillance
https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods/building-blocks/market-surveillance
https://ec.europa.eu/growth/single-market/europeanstandards/harmonised-standards
https://ec.europa.eu/growth/single-market/europeanstandards/harmonised-standards
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
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