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COVID-19 için tıbbi kapsamda kullanılacak 3 Boyutlu yazdırma ve 3 Boyutlu 
yazdırılmış ürünler için uygunluk değerlendirme prosedürleri 

 

S1: 3 Boyutlu  (3D) yazdırma ya yönelik herhangi bir uygulanabilir AB yasal çerçevesi var mı? 

Eklemeli İmalat (AM) olarak da bilinen 3D Yazdırma (3DP), diğer pazar ürünlerini imal etmek 
için Eklemeli İmalat makinaları olarak da bilinen 3B Yazıcıları kullanan bir imalat işlemidir. 

Eklemeli İmalat makinaları olarak da bilinen 3D Yazıcılar, farklı uygulamalara yönelik çeşitli 
ürünler imal etmek için kullanılabilen üretim araçlarıdır. 

3D yazıcılar, belirli AB ürün uyum mevzuatının yürürlükte olduğu ‘uyumlaştırılmış ürünler’ diye 
bahsedilen ürünler arasındadır. Özellikle, 2006/42/AT Makina Direktifi kapsamında makina 
tanımı kapsamına girerler. Bu nedenle imalatçılar, 3D yazıcılarını piyasaya arz etmeden önce 
söz konusu ürünlerin AT Makina Direktifinin uygulanabilir temel sağlık ve güvenlilik kurallarına 
uygunluğunu sağlamalı, bir teknik dosya oluşturmalı ve CE uygunluk işaretini iliştirmelidir. 

Makina Direktifinin yanı sıra diğer AB mevzuatı da 3D yazıcılar için uygulanabilir; yani, 
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AT ve kimyasallarla ilgili AB mevzuatı, WEEE 
2012/19 /AB, RoHS II 2011/65 /AB Direktifi , 2017/2102 (AB) Direktifi ve REACH 1907/2006 
/AB. 

Makina Direktifi (2006/42/AT) uyarınca tasarlanan ve imal edilen ürünler, iç pazarda serbestçe 
dolaşabilir ve Üye Devletler, bu tür ürünlerin imalatı ve piyasaya arz edilmesiyle ilgili ek 
ve/veya farklı gereklilikler getiremez. 

3D yazdırılmış ürünler kendi başlarına, 93/42/AET1 Tıbbi Cihazlar Direktifi gibi belirli AB ürün 
mevzuatı kapsamına giren tıbbi cihazları üretmek için kullanılabilir. Bu nedenle bu tür tıbbi 
cihazların imalatçıları; 3D yazdırılmış ürünlerin uygulanabilir AB mevzuatının2 gerekliliklerini 
karşılamasını sağlamalıdır, söz konusu ürünleri piyasaya arz etmeden önce gerekli uygunluk 
değerlendirme prosedürlerini yerine getirmelidir, teknik bir dosya oluşturmalıdır, AB uygunluk 
beyanı düzenlemelidir ve CE uygunluk işaretini iliştirmelidir.3 (aşağıdaki sorularla 
karşılaştırınız)  

                                                           
1 (AB) 2017/745 sayılı yeni Tüzük tam olarak uygulamaya girdiğinde, 93/42/AET Direktifinin yerini alacağını lütfen unutmayın.  
Ancak bu Tüzüğün 120’nci maddesinin geçiş hükümlerine göre, Direktife uygun cihazlar belirli zaman çizelgeleri uyarınca ve 
belirli koşullar altında piyasaya arz edilmeye devam edebilir. 
2 Hâlihazırda, tıbbi cihazlar, tıbbi cihazlarla ilişkin olarak 93/42/AET Direktifine; in vitro tanı tıbbi cihazlarına ilişkin 98/79/AET 
Direktifine ve vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlara ilişkin 90/385/AET Direktifine tabidir. 
3 AB ürün mevzuatının ürün kapsamı ve CE uygunluk işareti hakkında daha fazla bilgi için bakınız: 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=FR
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
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S2: 3D yazıcılar için herhangi bir zorunlu AB standardı var mı? 

3D yazıcı ile ilgili olarak makina imalatçısı veya yetkili temsilcisi, makinalara uygulanan sağlık 
ve güvenlilik gerekliliklerini belirlemek için bir risk değerlendirmesinin yapılmasını 
sağlamalıdır. Söz konusu makina daha sonra bu tür risk değerlendirmesinin sonuçları dikkate 
alınarak tasarlanmalıdır ve yapılmalıdır.  

2006/42/AT Makina Direktifi kapsadığı ürünlerin sağlık, güvenlilik ve performansına ilişkin 
temel gereklilikleri ortaya koymaktadır. Ancak, bu AB yasal çerçevesi teknolojik olarak 
tarafsızdır ve ürünlerin tasarımı için herhangi bir spesifik zorunlu teknik çözümler öngörmez. 
Bu nedenle, bu temel gereklilikleri karşılamak için imalatçılar tarafından birtakım teknik 
çözümler kullanılabilir. 

Makina Direktifi, imalatçılara Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde referans numaraları 
yayımlanmış uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında veya bu standartların bölümlerinde 
ayrıntılı olarak açıklanan belirli teknik çözümleri dayanak olarak kullanma imkânı sunar. Bir 
imalatçının böyle bir teknik çözümü benimsemeyi tercih etmesi durumunda ürünün, 
uyumlaştırılmış standardın kapsamayı amaçladığı uygulanabilir temel sağlık, güvenlilik ve 
performans gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır. Aksi takdirde imalatçı başka herhangi bir 
teknik çözümü benimsemeyi tercih ederse, teknik dosyada bu teknik çözümün AB mevzuatı 
gerekliliklerine uygunluğuna dair ayrıntılı bir açıklama yapmalıdır. 

Lazer tabanlı 3D yazıcılar (metal) için Makina Direktifi4 kapsamında OJEU'da belirtilen en ilgili 
uyumlaştırılmış standartlardan bazıları şunlardır: 

• EN ISO 12100 (Makina güvenliği - Genel tasarım ilkeleri - Risk değerlendirmesi ve risk 
azaltma) 

• EN 60204-1 (Makina güvenliği - Makinaların elektrikli teçhizatı) 
• EN 13849-1 (Makina güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları) 
• EN 13850 (Makina güvenliği - Acil durdurma işlevi - Tasarım ilkeleri) 
• EN ISO 11553-1 (Lazer işleme makinaları) 
• EN 1127-1 (Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve koruma) 
• EN ISO 19353 (Makina güvenliği - Yangını önleme ve yangından korunma) 

Yangın ve patlama standartları plastik yazıcılar için de uygundur.  

Ek olarak, lazer ürünleri/güvenliği için bazı uyumlaştırılmamış standartların dikkate alınması 
faydalıdır; 

• EN 60825-1 (Lazer ürünleri güvenliği - Bölüm 1: Ekipman sınıflandırması ve 
gereklilikleri) 

• EN 60825-4 (Lazer ürünleri güvenliği - Bölüm 4: Lazer korumaları) 

S3: Bir tıbbi alanda kullanılan 3D yazdırılmış ürünler için uygulanabilir herhangi bir AB yasal 
çerçevesi var mı? 

                                                           
4 Makineler için uyumlaştırılmış standartlar: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/machinery  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery
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3D yazdırılmış ürünün kullanım amacına bağlı olarak tıbbi cihazlar mevzuatında belirtilen 
tanımlara göre tıbbi cihaz veya aksesuar olarak nitelendirilebilirler. Bu tür ürünler, 93/42/AET5 
Direktifinin tüm uygulanabilir gerekliliklerini karşılamalıdır. Özellikle, kendi başlarına tıbbi 
cihaz olmayan ancak imalatçısı tarafından spesifik olarak bir tıbbi cihazın kullanılmasını 
mümkün kılmak için amaçlanan tıbbi cihaz aksesuarları, cihaz olarak nitelendirilebilir ve tıbbi 
cihazlar mevzuatının gerekliliklerini karşılar. Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/AET kapsamında 
yasal statüye sahip olmayan; ancak yine de bir tıbbi cihazın güvenlik gerekliliklerini karşılaması 
beklenen tıbbi cihaz parçaları ve bileşenleri için bu durum şart değildir. 

Örneğin solunum ventilatörlerinde kullanılan 3D yazdırılmış plastik valfler, tıbbi cihazların 
aksesuarları veya bunların parçaları ve bileşenleri olarak nitelendirilebilir. 

Tıbbi cihaz için uygunluk değerlendirme prosedürünün İmalatçının Kalite Yönetim Sistemine 
dayalı olduğu durumlarda aşağıdaki uyumlaştırılmış standart kullanılabilir: 

• EN ISO 13485: 2016 Tıbbi cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Yasal amaçlara yönelik 
gereklilikler (ISO 13485: 2016) EN ISO 13485: 2016 / AC: 2018 

Bu standarda göre imalatçı üretim sürecini EN ISO 13485: 2016 bölüm 7.5.6’da belirtildiği gibi 
valide etmelidir. Diğer gerekliliklerin yanı sıra validasyon prosedürü ekipman yeterliliğini de 
içermelidir. 

Tıbbi cihazlar sektöründe kullanılacak eklemeli imal edilen parçalara ilişkin uyumlaştırılmış 
standartlar 

• Tıbbi cihazlar sektöründe kullanılmak üzere eklemeli/eklenerek imal edilmiş parçalara 
spesifik olarak uygulanan uyumlaştırılmış standartlar yoktur. Ancak, başka standartlar 
kullanılabilir.6 

• Tıbbi cihazlar sektöründe belirli bir parçanın/bileşenin imalatı ve kullanımı ile ilgili 
mevcut güvenlik standartları, bunların üretiminde kullanılan makine/işlem türüne 
bakılmaksızın geçerlidir. 

• Gerekli parçaları veya bileşenleri geliştirmek için doğru materyallerin seçilmesi 
önemlidir (örn. ventilatör valflerinde, materyal ile uygulanacak zenginleştirilmiş oksijen 
sıvısı arasında uyumluluk testi yapılmalıdır). 

• Gevşek toz partiküllerinin ve diğer potansiyel olarak zarar verici unsurların 
bulunmadığından emin olmak için imal edilen parçaya, uygun süreç sonrası işlemlerin 
(örneğin temizleme, sterilizasyon, biyolojik değerlendirme) uygulanması önemlidir. 

• Tıbbi cihazlarla ilgili AB mevzuatında belirtilen diğer spesifik gereklilikler; tıbbi elektrikli 
teçhizat hakkında standartlar, imalatçı tarafından sağlanacak bilgilere ilişkin 
standartlar vb. gibi standartlar tarafından ele alınmaktadır. 

                                                           
5 93/42/AET Direktifi. (AB) 2017/745 sayılı yeni Tüzük  ile ilgili 1 numaralı dipnota da bakınız. 
6 Bakınız ISO ISO/ASTM 52901:2017 [ASTM F 42] https://www.iso.org/standard/67288.html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993L0042-20071011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993L0042-20071011&from=EN
https://www.iso.org/standard/67288.html
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Uyumlaştırılmış standartların dışında belirli cihazlara ve cihaz parçalarına, bileşenlere veya 
aksesuarlara yönelik tasarım spesifikasyonları mevcut bir tıbbi cihaz imalatçısı ile bir anlaşma 
yoluyla veya ulusal bir yetkili otoriteyle iletişime geçilerek edinilebilir.7 

Ventilatör parçaları, bileşenleri ve aksesuarları ile ilgili Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamında 
son zamanlarda yayımlanan uyumlaştırılmış standartların listesi 

 
• EN ISO 17510-1: 2009 Uyku apnesi solunum tedavisi - Bölüm 1: Uyku apnesi solunum 

tedavisi ekipmanı (ISO 17510-1: 2007) 
• EN ISO 17510-2: 2009 Uyku apnesi solunum tedavisi - Bölüm 2: Maskeler ve uygulama 

aksesuarları (ISO 17510-2: 2007) 
• EN 12342: 1998 + A1: 2009  Ventilatörler ve anestezik aparatlarla birlikte  kullanılmak 

üzere tasarlanmış solunum tüpleri  
• EN ISO 8835-3: 2009 İnhalasyon anestezi sistemleri - Bölüm 3: Aktif anestezik gaz 

temizleme sistemlerinin transfer ve alıcı sistemleri  (ISO 8835-3: 2007) EN ISO 8835-3: 
2009/A1: 201 

• EN ISO 5366-1: 2009 Anestezi ve solunum ekipmanı - Trakeostomi tüpleri - Bölüm1: 
Yetişkinlerde kullanım için tüpler ve konektörler (ISO 5366-1: 2000) 

• EN ISO 7376: 2009 Anestezi ve solunum ekipmanı - Trakeal entübasyon için 
laringoskoplar (ISO 7376: 2009) 

• EN 13544-1: 2007 + A1: 2009 Solunum tedavisi ekipmanı - Bölüm 1: Nebulizasyon 
sistemleri ve onların bileşeni 

• EN 13544-2: 2002 + A1: 2009 Solunum tedavisi ekipmanı - Bölüm 2: Tüp sistemi ve 
konektörler 
 

Kullanılan malzemeyle ilgili sorunlar 
3D yazdırma için kullanılan malzemenin güvenli ve beklendiği şekilde işlev göstermesi ve nihai 
kullanımı için ve 3D yazdırılan ürünün amacına ilişkin olarak test edilmesi zaruridir. Örn. Termal 
Direnç, Mekanik Direnç, Kimyasal Direnç, Sterilizasyon Direnci. 

 
S4: Hâlihazırda ventilatörlerde kullanılan 3D yazdırılmış ürünleri imal etmek için herhangi 
bir tasarım spesifikasyonu var mı? 

 
• 3D yazdırma şirketlerinin tıbbi cihazların parçalarını, bileşenlerini veya aksesuarlarını 

imal edebilmesi için, mevcut bir tıbbi cihaz imalatçısı ile iletişime geçmeleri ve gerekli 
tasarım özelliklerini talep etmeleri gerekir. Bu spesifikasyonlar, ürün için teknik 
tasarımları ve gereklilikleri ortaya koyacaktır. Örneğin ventilatör valfleri üretmek için 
gerekli boyutsal özellikleri, kullanılacak materyali ve toleransları bilmek için tasarım 
dosyasına erişim çok önemli olacaktır. 
 

• Ayrıca, yeni bir ürünün 3D olarak yazdırılması amaçlandığında, ilgili yazdırma işleminin 
niteliğinin güncellenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu, yazıcının kullanılmasının bir 

                                                           
7 İletişim bilgileri, Avrupa Komisyonu'nun tıbbi cihazlar sektörel web sitesinde bulunabilir. 

https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en
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sonucu olarak, 3D yazdırılan ürünün hatasız geometrisinin sağlandığını teyit etmek için 
gereklidir. Ek olarak, bu tür 3B ürünlerin daha sonraki seri üretimi için işlem 
parametreleri tanımlanmalıdır ve teyit edilmelidir. 

S5: Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamına giren 3D yazdırılmış bir ürün uygunluk beyanına 
istinaden piyasaya arz edilebilir mi? 

Yukarıdaki 3.soruda olduğu gibi bu durum, söz konusu ürünün tıbbi bir cihaz olarak 
nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine bağlıdır. Ürünün tıbbi cihaz olarak nitelendirildiği ve 
düşük riskli bir cihaz olduğu durumlarda (örn. Sınıf I), imalatçı veya yetkili temsilci tarafından 
düzenlenen bir uygunluk beyanı ile piyasaya arz edilebilir. 

 


