
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Bir Tıbbi Cihaz Tasarladım 

Ne Yapmalıyım?

Ver.2.0

Tıbbi Cihaz Yaşam Döngüsü



Tasarladığınız Ürün

1- Bir hastalığın teşhisi, tedavisi, izlenmesi ya da 

önlenmesinde kullanılabilir mi?

2- Kullanılacağı alanlarda fiziksel ya da mekanik bir 

etki mekanizması öngörülüyor mu?

Bu sorulara cevabınız «EVET» ise tasarladığınız 

ürün bir TIBBİ CİHAZ olabilir.



Tıbbi Cihaz Yaşam Döngüsü 

Fikir Tasarım
Prototip 

Geliştirme

Uygunluk 
değerlendirme ve 

CE işareti 
iliştirme

Kayıt

Satış ve Kullanım

Ürünün İzlenmesi

(Klinik takip, 
PGD, vb.)

Kullanım dışı 
bırakma

(HEK, bertaraf 
vb.)

Piyasaya arz 
öncesi süreç

Piyasaya arz 
sonrası süreç

Satış merkezi 
yetkilendirme

Tıbbi cihaz yaşam döngüsü; fikirden 
kullanım dışına kadar tüm aşamaları 
kapsar ve piyasaya arz öncesi ve sonrası 
süreçlerden oluşur. 

Piyasaya 
arz



Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri 

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı (mükerrer)  
Resmî Gazete’de yayımlanmışlardır.



Tıbbi Cihaz ve İn Vitro Tanı Cihazı nedir?
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Tıbbi cihaz:

1) Amaçlanan asli fonksiyonunu, insan vücudu içerisinde
veya üzerinde farmakolojik, immünolojik veya metabolik
etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken
bu etkiler tarafından desteklenebilen ve spesifik olarak;

- Hastalığın; tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tahmini, prognozu,
tedavisi veya hafifletilmesi,

- Yaralanma veya sakatlığın; tanısı, izlenmesi, tedavisi,
hafifletilmesi veya kompanse edilmesi,

- Anatominin ya da bir fizyolojik yahut patolojik sürecin veya
durumun; araştırılması, ikame edilmesi veya modifikasyonu,

- Organ, kan ve doku bağışları dâhil olmak üzere, insan
vücudundan elde edilen örneklerin in vitro tetkiki vasıtasıyla
bilgi sağlanması

tıbbi amaçlarından biri veya daha fazlası için, imalatçı
tarafından insan üzerinde tek başına veya birlikte kullanılmak
üzere tasarlanan alet, aparat, teçhizat, yazılım, implant,
reaktif, materyal veya diğer malzemeleri,

2) Gebeliğin önlenmesine veya desteklenmesine yönelik
cihazları,

3) Tıbbi cihazlar, tıbbi cihaz aksesuarları ve Ek XVI’da
listelenen ürünlerin temizliği, dezenfeksiyonu veya
sterilizasyonu için özel olarak tasarlanan ürünleri

ifade eder.

İn vitro tanı cihazı (İn vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz):

Yalnızca veya esas olarak;

1) Fizyolojik veya patolojik bir sürece veya duruma
ilişkin,

2) Konjenital fiziksel veya zihinsel bozukluğa ilişkin,

3) Tıbbi bir duruma veya hastalığa yatkınlığa ilişkin,

4) Potansiyel alıcılar için güvenlik ve uyumluluğu
belirlemeye yönelik,

5) Tedavi cevabını veya reaksiyonlarını tahmin etmeye
yönelik,

6) Tedavi tedbirlerini tanımlamaya veya izlemeye
yönelik,

hususlardan biri veya daha fazlası hakkında bilgi
sağlamak amacıyla, kan ve doku bağışları da dahil olmak
üzere insan vücudundan elde edilen numunelerin
incelenmesinde imalatçı tarafından in vitro olarak
kullanılması amaçlanan, gerek tek başına gerekse birlikte
kullanılan, reaktif, reaktif ürün, kalibratör, kontrol
materyali, kit, alet, aparat, ekipman parçası, numune
kapları, yazılım veya sistem olan tıbbi cihazları,

ifade eder.



Tıbbi Cihazların Piyasaya Arz Aşamaları

Ürünün Hangi Mevzuat 

Kapsamına Girdiğine 

Karar Verme

Ürün Tıbbi Cihaz İse 

Sınıfına Karar Verme Ve 

Gerekçelendirme

Cihazın Güvenliliğine Ve 
Öngörülen Performansa 
Ulaştığına İlişkin Verileri 
Elde Etme

Teknik Dosya 

Oluşturulması

Onaylanmış Kuruluş

Değerlendirmesi

Ürün Üzerine CE 

İşaretinin İliştirilmesi

ÜTS Kaydı Ve Ürünün 

Piyasaya Arzı

Kalite Yönetim

Sistemine Uygun

Olarak Ön Üretim

Yapma

1 32 4

5 76 8



İmalatçı Tanımı Ve Temel Yükümlülükleri

İmalatçının Temel Yükümlülükleri

Kalite Yönetim Sistemi – KYS (Md. 10)

Risk Yönetim Sistemi (Md. 10)

Klinik Değerlendirme (Md. 10)

Teknik dokümantasyon (Md. 10)

AB uygunluk beyanı  / CE işaretinin iliştirilmesi (Md. 10)

Kayıt / UDI (Md. 10)

Piyasaya arz sonrası gözetim sistemi – PMS (Md. 10)

Etiketleme (Md. 10)

Olumsuz olay  ve Saha güvenliği düzeltici faaliyeti – FSCA raporlama (Md. 10)

Ürün sorumluluk tazminatı (Md. 10)

Mevzuata uyum sorumlusu (Md. 15) 

Periyodik güvenlilik güncelleme raporu – PSUR (Md. 84) 

Madde 3 – (1) t) «Bir cihazı imal eden
veya tamamen yenileştiren veyahut
tasarlanmış, imal edilmiş ya da
tamamen yenileştirilmiş bir cihazı
olan ve bu cihazı kendi adı ya da
ticari markası altında pazarlayan
gerçek veya tüzel kişi»



Yeni Yönetmeliklerin Getirdikleri

Tıbbi cihaz ve in vitro tanı cihazı tanımları genişletildi. 

Tıbbi cihazlar için sınıflandırma kuralları arttı, in vitro tanı cihazları için bu kurallar detaylandırıldı.  

Tıbbi amaçlı olmayan ürün grupları (Ek XVI) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamına girdi. 

Cansız veya cansız hale getirilmiş insan doku veya hücrelerin türevleri kullanılarak imal edilen cihazlar Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 
kapsamına girdi. 

Tamamen yenileştirme yapan iktisadi işletmeler imalatçı tanımına dâhil edildi. 

İktisadi işletmecilerin yükümlülükleri ayrı ayrı tanımlandı. 

Yeniden etiketleme ve ambalajlama hususları sistematik belgelendirme süreci kapsamında yapılabilir hale getirildi. 

Mevzuata uyum sorumlusu bulundurma yükümlülüğü getirildi. 

İmplante edilebilir cihaz imalatçıları için implant kartı oluşturma ve ilgili taraflarla paylaşma zorunluluğu getirildi. 

Klinik değerlendirme süreçleri ayrıntılı bir hale getirildi. 

Piyasaya arz sonrası klinik takip (PMCF) zorunlu hale getirildi. 

Sınıf III implante edilebilir cihazlar ve bir tıbbi ürünü tatbik etmek ve/veya uzaklaştırmak amaçlı sınıf IIb cihazlar (kural 12) için 
klinik değerlendirme konsültasyon  prosedürü zorunluluğu getirildi. 

Bir cihazın tedarik zinciri boyunca izlenmesine imkan tanıyan Tekil Cihaz Kimlik (UDI) Sistemi uygulama zorunluluğu getirildi. 

Tıbbi cihazlara ilişkin Avrupa veri tabanına (EUDAMED) kayıt zorunluluğu getirildi. 

İmalatçı raporlamalarının (PMS, PSUR, SSCP) güncel tutulması zorunlu hale getirildi. 

Ciddi olumsuz olay, saha güvenliği düzeltici faaliyeti, trend raporları detaylandırıldı. 



Önemli Noktalar

Klinik Değerlendirme Planı (CEP) 

Klinik Değerlendirme Raporu (CER) 

Vijilans (Olumsuz olaylar, FSCA, Trend) 
raporlaması

Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Planı 
(PMS-P)

Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Raporu 
(PMS-R)

Periyodik Güvenlilik Güncelleme 
Raporu (PSUR) 

Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti 
(SSCP)

Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip Planı 
(PMCF-P)

Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip Raporu 
(PMCF-R)

Uzman Heyet Konsültasyonu

Yaşam döngüsü boyunca tüm cihaz tipleri için 

Yaşam döngüsü boyunca tüm cihaz tipleri için 

Yaşam döngüsü boyunca tüm cihaz tipleri için 

Yaşam döngüsü boyunca tüm cihaz tipleri için  

Sınıf I Cihazlar 

Sınıf IIa (gerektiğinde veya her 2 yılda bir), IIb ve III cihazlar (her yıl) 

Sınıf III ve implante edilebilir cihazlar (her yıl) 

Sınıf I (gerektiğinde), Sınıf IIa, IIb (gerektiğinde veya her 2-5 yılda bir) 
ve Sınıf III (her yıl) 

Sınıf I (gerektiğinde), Sınıf IIa, IIb (gerektiğinde veya her 2-5 yılda bir) 
ve Sınıf III (her yıl) 

Sınıf III, sınıf III implante edilebilir ve bir tıbbi ürünü tatbik etmek 
ve/veya uzaklaştırmak amaçlı Sınıf IIb aktif cihazlar



Yönetmeliklerin 
uygulanmasıyla ilgili 
Avrupa Komisyonu 

tarafından yayımlanan 
dokümanlar dikkatle 

takip edilmelidir. 

Uyumlaştırılmış Standartlar 

(HS)

Ortak Spesifikasyonlar

(CS)

Ortak Spesifikasyonlar
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Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Mevzuatını uygulamak
amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen
bir Avrupa standardını ifade eder.

Bir cihaza, sürece veya sisteme uygulanabilen yasal
yükümlülüklere uymayı mümkün kılan, standart
harici teknik ve/veya klinik gereklilikler dizisini ifade
eder.

• Uyumlaştırılmış standartlara veya bu standartların ilgili
bölümlerine uygun olan cihazların, Yönetmeliğin bu
standartlar tarafından kapsanan gerekliliklerine uygun
olduğu varsayılır.

• kalite yönetim sistemleri,
• risk yönetimi,
• piyasaya arz sonrası gözetim sistemleri,
• klinik araştırmalar,
• klinik değerlendirme veya
• piyasaya arz sonrası klinik takip (PMCF) ile ilgili

olanlar dâhil olmak üzere, bu Yönetmelik uyarınca
yerine getirilmesi gereken sistem ya da süreç
gereklilikleri için de geçerlidir.

• Uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar, Avrupa
Farmakopesi monograflarını da içerir.

• Uyumlaştırılmış standartların olmadığı veya ilgili
uyumlaştırılmış standartların yetersiz olduğu ya da kamu
sağlığı sorunlarının ele alınmasına ihtiyaç duyulduğu
durumlarda Avrupa Komisyonu tarafından teknik, klinik
ve bilimsel konular hakkında ortak spesifikasyonlar
yayımlanmaktadır.

• İmalatçıların ilgili alanda yayımlanmış ortak
spesifikasyonların gerekliliklerini yerine getirme
zorunluluğu olduğu unutulmamalıdır.



Cihazların Risk Sınıfları 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren cihazların risk sınıfları ve bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir.

Yüksek 

riskli

Düşük 

riskli

Diz implantı 

Kalp pili 

Kalp stenti

Diş implantı 

Kan torbası 

Solunum cihazı

Şırınga 

Elektronik tansiyon aleti 

İşitme cihazı 

Diş telleri

Ateş ölçer 

Dental el aletleri

Manuel tansiyon aleti 

İdrar sondası

Steteskop 

Tekerlekli sandalye

Yürüme yardımcıları

Diş muayene koltukları 

Göz bandı

Uygunluk 

Beyanı + EC 

sertifikası

Uygunluk 

Beyanı



Cihazların Risk Sınıfları 

İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren cihazların risk sınıfları ve bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir.

Yüksek 

riskli

Düşük 

riskli

Uygunluk 

Beyanı + EC 

sertifikası

Hepatit B kan donörü tarayıcısı 

HIV tanı testi 
ABO kan gruplaması

Kan şekeri kişisel testi

PSA tarayıcısı 

HLA tiplemesi 

Gebelik kişisel testi

İdrar test şeritleri 

Kolesterol kişisel testi

Klinik kimya analizörleri 

Numune kapları 

Hazır seçici kültür ortamı

Uygunluk 

Beyanı



Ek XVI - Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Grupları  

• Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek XVI’da listelenen
tıbbi amaçlı olmayan ürün grupları
yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir.

• Bu ürünlerin imalatçıları, piyasaya arz etmek
ve piyasada bulundurmak için bu ürünlere
yönelik yayımlanan ortak spesifikasyonlara
uymak zorundadır.

EK XVI Örnek Cihazlar
 Renkli kontakt lensler
 Liposakşın
 Dermal dolgular
 IPL, epilasyon lazerleri
 Dövme silme ekipmanları 
 Beyin stimülasyonu amaçlı ekipmanlar



Klinik Araştırma Yapmalı mıyım?

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

«Madde 61 - Cihazın normal kullanım koşulları altında, Ek I’de belirtilen ilgili genel güvenlilik ve performans

gerekliliklerine uygunluğunun doğrulanması ile Ek I’in (1 ve 8’inde) atıfta bulunulan istenmeyen yan etkilerin 

ve fayda/risk oranının kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi, gerektiği hallerde Ek III’te atıfta bulunulan ilgili 

veriler de dâhil olmak üzere yeterli klinik kanıt sağlayan klinik verilere dayanır.»

«Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereği ürüne özgü yeterli klinik veri olmalıdır!»

«Klinik veriye ise klinik araştırma yaparak ulaşabilirsiniz!»

Klinik Araştırma Nedir?

Bir veya daha fazla merkezde, tıbbi cihazın 

güvenlilik, etkililik veya performansını 

değerlendirmek için gönüllüler üzerinde 

yürütülen sistematik araştırma veya 

çalışmalara klinik araştırma adı verilir. 

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihazda-klinik-arastirmalar internet sitesinden 

«Bir Tıbbi Cihaz Tasarladım Klinik Araştırmasını Nasıl Yaparım?» adlı kitapçıktan ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.   

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihazda-klinik-arastirmalar


Klinik Araştırma Süreçleri

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihazda-klinik-arastirmalar internet sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.  

Araştırmanın Başlatılması
 İzin süreçleri sonrası 

araştırma başlatılabilir. 
 Çalışma süresince advers

olaylar ve yıllık güvenlik 
bildirim gereklilikleri 
unutulmamalıdır. 

Araştırmanın Sonlandırılması
 Çalışma sonlandırımı Etik 

Kurul ve TİTCK’ye
bildirilmelidir. 

 Sonuçlara ilişkin bilimsel 
yayın yapılmalıdır.

İzin Süreçleri
Araştırmanın 

Başlatılması / 

Sonlandırılması

Araştırma 

Öncesi Hazırlık

Araştırma Ekibi-Merkez Seçimi
 Destekleyici /Sponsor
 Araştırmacı
 Yardımcı araştırmacı
 Klinik araştırma yapılacak merkez

Dokümantasyon
 Klinik araştırma planı
 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF)
 Olgu Rapor Formu (ORF)
 Araştırmacı broşürü
 Araştırma Bütçesi
 Sigorta (gerekli ise)
 Ürüne ilişkin bilgi ve belgeler

Etik Kurul Onayı
 TİTCK onayı ile kurulan 

etik kurullardan birinden 
alınan çalışmanın 
bilimsel ve etik 
yönünden onaylanması

TİTCK Onay Süreci
 Mevzuat kapsamında 

değerlendirilerek onay 
verilmesi

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihazda-klinik-arastirmalar


Tıbbi Cihaz Teknik Dokümantasyonu

Tüm tıbbi cihazların teknik dosyası olması zorunludur. Teknik dosya; ürünle ilgili tüm bilgileri 

içeren zaman içinde imalatçısı tarafından güncellenen adeta yaşayan bir  dokümanlar bütünüdür. 

Teknik dosyada asgari bulunması gereken bilgiler

• İmalatçı adı ve adresi, üretim sahasının ve 
tasarım yerinin adresi

• Uygunluk Beyanı 
• EMDN kodu 
• Üretim akış şeması 
• Üretimde kullanılan makinelerin listesi 
• Hammadde tedarikçileri ISO Sertifikaları 
• Ürünün açık bir şekilde tanımı, varsa alt tip ve 

modellerinin, aksesuarlarının açıklanması 
• Ürünün tanımı ve kullanım amacı 
• Ürün etiketi 
• Temel UDI-DI

• Kullanım Kılavuzu 
• Ürünün risk sınıfı ve gerekçesi
• Kullanılan standartların listesi 
• Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği / EK I Genel Güvenlik 

ve Performans Gereklilikleri
• Risk analizleri 
• Ön klinik değerlendirmesi
• Ürün ömrü, stabilite çalışmaları, paketleme 

validasyonları
• Ürünün teknik özellikleri
• PMS Planı
• Klinik Değerlendirme Raporu



1. Sınıf I-diğer ve IVDR Sınıf A kapsamı dışında kalan ve her iki
yönetmelikte yer alan diğer sınıflardaki ürünler için
belgelendirme yetkisi bulunan bir Onaylanmış Kuruluşa
başvurulması gerekir.

2. Sınıf I-diğer ve IVDR Sınıf A sınıflarına ait ürünler için bir
Onaylanmış Kuruluşa başvurulmasına gerek yoktur. İlgili
yönetmeliklere uygun olarak üretildiği taahhüt edilmesi koşuluyla
ürüne CE işareti iliştirilebilir.

3. Her iki durumda da ilgili yönetmeliklerin Ek-I Genel Güvenlik ve
Performans Gerekliliklerine uygunluğunu taahhüt eden Uygunluk
Beyanı hazırlanır.

Ülkemizde faaliyet gösteren Onaylanmış Kuruluşlara belgelendirme yetkisi Kurumumuz tarafından verilir. 

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB 2017/745)

İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazlar 
Yönetmeliği (AB 2017/746)

Belgelendirme



Piyasaya güvenli ürün arzında süreklilik büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda imalatçılar, onaylanmış 
kuruluşlar ve yetkili otorite olarak Kurumumuz belirli iş süreçlerini yürütmektedir. 

Onaylanmış kuruluşlar tarafından imalatçılara yönelik asgari olarak aşağıdaki denetimler gerçekleştirilir:  

• İlk belgelendirme aşamasında yapılan denetimler
• Gözetim denetimi (yılda en az 1 kez)
• Habersiz denetim (5 yılda en az 1 kez)
• Yeniden belgelendirme denetimi

Belgelendirme

Tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların güncel listesine ve kapsamlarına 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando adresinden ulaşılabilir. 

Kurumumuz tarafından verilen hizmetler ile ilgili bilgilere https://www.titck.gov.tr/ internet adresinden 
ulaşılabilir.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando
https://www.titck.gov.tr/


Uygunluk Beyanı ya da EC 
sertifikasına sahip ürüne CE 

işareti iliştirilebilir. 

Seçilen onaylanmış kuruluş ürün için 
uygunluk değerlendirmesini imalatçı ile 
birlikte yaptıktan sonra bir EC sertifikası 

düzenleyecektir.

Belgelendirme



MDCG Rehber Dokümanları
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Avrupa Komisyonunca oluşturulan Tıbbi Cihaz Koordinasyon Grubu –
MDCG tarafından hazırlanan rehber dokümanlara, Avrupa 

Komisyonunun resmi internet sayfasından erişilebilir.  
https://ec.europa.eu/health/medical-devices-sector/new-

regulations/guidance-mdcg-endorsed-documents-and-other-
guidance_en

MDCG tarafından hazırlanan rehber dokümanlara ve 
Kurumumuzca yapılan çevirilerine Kurumumuz resmi internet 

sayfasından erişilebilir.  
https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihaz-

mevzuati

https://ec.europa.eu/health/medical-devices-sector/new-regulations/guidance-mdcg-endorsed-documents-and-other-guidance_en
https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihaz-mevzuati


Satış Merkezi Yetkilendirme

Piyasaya arz edilen tüm tıbbi cihazların satışı için Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliği’ne göre tıbbi cihaz satış merkezi ruhsatı alınması ve 

Ürün Takip Sistemi’ne kaydının yapılması zorunludur.

YETKİLENDİRME 
SÜRECİ 

YÖNETMELİK 
KAPSAMINA 
GİRMEYEN 

KURULUŞLAR

Diş protez 
laboratuvarları 

İşitme cihazı 
merkezleri 

Ismarlama 
protez ve 

ortez
merkezleri 

Optisyenlik
müesseseleri 

Kamu sağlık 
kurum ve 

kuruluşları



Aşağıdaki ürünlerin satışı için satış merkezi yetki belgesi alma zorunluluğu yoktur. 

İstisnalar

 Diş macunu
 Diş protez bakım ürünleri
 Kondom
 Hasta altı bezi
 İnkontinans pedi
 Topikal uygulanan sıcak soğuk kompress
 Yara bandı, flaster
 Ağız çalkalama suyu
 Nefes açıcı burun bantları
 Pamuk 

Satış Merkezi Yetkilendirme (İstisna Ek-3)

Ancak bu ürünlerin de ÜTS ürün kaydı zorunludur. 



Satış Merkezi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Yönetmeliğin 5 inci 

maddesi doğrultusunda 

İSM’ye başvuru yapılır

Yerinde denetimde 

eksiklik tespit edilirse 

yeniden başvuru yapılır

Başvuruda eksiklik var 

ise başvuru sahibine 

yazılı olarak bildirilir

Başvuru İSM 

tarafından 

değerlendirilir

Başvuruda eksiklik 

yoksa İSM 

tarafından yerinde 

denetim yapılır

Eksiklik yok ise 

satış merkezi 

yetki belgesi, 

SM,STE ve KDE  

için çalışma 

belgeleri ve kimlik 

kartı düzenlenir

SM: Sorumlu Müdür

STE: Satış Tanıtım Elemanı

KDE: Klinik Destek Elemanı

İSM: İl Sağlık Müdürlüğü

TİTCK: Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumu

YÖNETMELİK: Tıbbi Cihaz 

Satış, Reklam ve Tanıtım 

Yönetmeliği



Satış Merkezi Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

TİTCK veya 
yetkilendirdiği 

kişilerin düzenlediği 
eğitime başvuru 

yapılır

Eğitime katılım

sağlanır

Eğitim sonrası 
yapılan sınavdan 
başarı ile geçilir

TİTCK ‘ya e-Devlet 
kapısı üzerinden 
yeterlilik belgesi 
başvurusu yapılır

TİTCK tarafından 
yeterlilik belgesi 

düzenlenir

Belge alan SM,STE 
ve KDE‘ler 

yetkilendirilen satış 
merkezlerinde 

çalışabilir

 Ayrıntılı bilgi Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz da yer almakta olup bu Kılavuza www.titck.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
 TİTCK tarafından düzenlenen yeterlilik belgelerine  e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılabilir. 

http://www.titck.gov.tr/


Tıbbi Cihazların Kayıt Süreci

Teknik dokümantasyonu tamamlanmış ve uygunluk beyanı ile varsa EC sertifikası düzenlenmiş 

tıbbi cihazların piyasaya arz edilmesi için Ürün Takip Sistemi’ne  ve tıbbi cihazlara ilişkin Avrupa 

Veritabanına (EUDAMED) kaydedilmesi gerekir. 

Tıbbi cihazların Ürün Takip Sistemi’ne kaydı için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır.

1. Firma kaydı  

2. Belge kaydı

3. Ürün kaydı

4. Ürün Hareketleri



Tıbbi Cihazların Kayıt Süreci

Ürün Takip Sistemine Kayıt ve Ürün Hareketleri

Birinci Adım İkinci Adım Üçüncü Adım Dördüncü Adım

Elektronik imza, mobil imza 
veya e-Devlet  şifresi  ile 

sisteme giriş

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt 
Sistemi) Numarası / VEDOP (Vergi 
Daireleri Tam Otomasyon Projesi) 
Numarası ve/veya (ÇKYS Çekirdek 

Kaynak Yönetim Sistemi) 
Numarasıyla Firma Kaydı

Elektronik imza, mobil imza 
veya e-Devlet  şifresi  ile 

sisteme giriş

Elektronik imza, mobil imza 
veya e-Devlet  şifresi  ile 

sisteme giriş

• Uygunluk beyanı
• CE sertifikaları

• Kullanım Kılavuzu vb.

Belgelerinin ÜTS’ye kaydedilmesi

Tıbbi cihaz bilgilerinin (ürün adı, referans 
numarası,

menşe ülke vb.) 
ÜTS’ye kaydedilmesi

Ürün hareketlerinin 
bildirilmesi

Dokümanın 
firma 

tarafından 
güncellenmesi

Ürün kaydının 
firma 

tarafından 
güncellenmesi

Seri Bazlı  
Bildirim

Lot Bazlı 
Bildirim

Geri ödemesi yapılacak 
ürünler 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) SUT Eşleşmesi

Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz 

Kurumu 
değerlendirme 

süreci

Türkiye İlaç 
ve Tıbbi 

Cihaz 
Kurumu 

değerlendir
me süreci

Reddetme Onay

Bildirim Türleri
• Üretim
• İthalat
• Verme
• Alma
• Kullanım
• Tüketim
• Tüketiciye Verme
• İhracat
• Hek/Zayiat vb.

Reddetme Onay

Elektronik imza, mobil imza 
veya e-Devlet  şifresi  ile 

sisteme giriş



Aktör Kaydı

EUDAMED- İktisadi İşletmecilerin Kaydı

• Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında EUDAMED’e aktör kaydı yapması gereken iktisadi 

işletmeciler;

• İmalatçı

• Yetkili Temsilci

• İthalatçı

• SİP üreticileri

• Dağıtıcının kayıt yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Ülkemizde faaliyet gösteren ilgili iktisadi işletmecilerin EUDAMED’te aktör kayıt
başvurularını yapması gerekmekte olup, yapılan başvurular Kurumumuz tarafından
incelenmektedir.

SRN Numarası; EUDAMED’e kaydı yapılacak

iktisadi işletmecileri tanımlamak için verilen

kuruluşu tanımlayan bir numaradır.



ÜTS PORTAL

ÜTS Portal ile ÜTS 
hakkında daha 

fazla bilgiye 
ulaşılabilir.



ÜTS MOBİL

Ürün Görseli ile kullanım 
kılavuzunu 
görüntüleyebilirsiniz. 

Temel ürün 
bilgilerine 
ulaşabilirsiniz.

Kayıtlı olup 
olmadığını 
öğrenebilirsiniz.

Kayıtlı bilgiler ile ilgili 
tutarsızlık varsa şikayet 
edebilirsiniz.

Kayıtlı olup olmadığını,

Kayıtlı ise bulunduğu 
firma/kurum bilgilerini,

Üretim ve son kullanma 
tarihlerini,

görebilirsiniz.

Tekil Tıbbi Cihazların;

Tıbbi Cihazları ve Kozmetik Ürünleri 
ÜTS MOBİL’den sorgulayabilirsiniz



• Reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak, bir mal veya hizmetin satışını ya da
kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam
verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen
pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

• Yalnızca; işitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde veya optisyenlik
müesseselerinde ya da diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya uygulaması yapılan cihazlar
ile münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından, kullanılması veya uygulanması öngörülen ya da
tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama gerektiren cihazların tüketiciye hitaben reklamı yapılamaz.

REKLAM

Tıbbi Cihazlarda Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri

• Tanıtım, Yönetmelik kapsamındaki cihazların bilimsel ve tıbbi özellikleri hakkında sağlık meslek
mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik
elemanlara gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerini, bu çerçevede cihaz satış ve tanıtım
elemanlarının aktivitelerini, tıbbi ve mesleki kitap ve dergilere verilecek ilanları, doğrudan postalama,
basın veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak duyuruları, bilimsel/eğitsel aktiviteler, toplantılar ve
benzeri etkinlikler ile yapılacak faaliyetlerdir.

• Tanıtım, doğrudan ziyaret yoluyla veya bilimsel toplantılar destekleyerek veya düzenleyerek dağıtılan ,
satılan ya da bilimsel içerikli tıbbi mesleki dergilerde yer alan yayınlarla yapılır.

• Tanıtım, sağlık meslek mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında
çalışan teknik personele yapılır.

TANITIM



Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca;
Yalnızca; işitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve
ortez merkezlerinde, optisyenlik müesseselerinde veya diş
protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya
uygulaması yapılan cihazlar ile münhasıran sağlık
profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması
öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama
gerektiren cihazların, tüketiciye hitaben internet
ortamında satışı yasaktır.

Yukarıdaki kapsama girmeyen tıbbi cihazların internet
ortamında satışı ise yalnızca yetkilendirilen satış
merkezlerince yapılır.

Tıbbi Cihazların e-Ticareti



Tıbbi cihazlarla ilgili bilimsel ve eğitsel faaliyetler, sağlık
meslek mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının
bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara
var olan bilgileri aktarmak veya yeni bilgileri sunmak
amacıyla yapılır.

Bilimsel eğitsel faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar «Tıbbi
Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında
Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere
İlişkin Kılavuz» ile belirlenmiştir.

Tıbbi Cihazların e-Ticareti



Tıbbi Cihazların Kullanım Süreçlerinde Test, Kontrol ve Kalibrasyon

Test, kontrol ve kalibrasyon faaliyetleri; ayarlama veya onarım gibi faaliyetler ile 
karıştırılmamalıdır.

 Ayrıntılı bilgiye https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik adresinden ulaşılabilir.

Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyon faaliyetlerine ilişkin 
süreçler, Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında 

Yönetmelik doğrultusunda yürütülmektedir.

İyonlaştırıcı radyasyon ihtiva eden tıbbi cihazların kalite uygunluk 
ve kalite kontrol testlerine ilişkin süreçler, Diagnostik Radyoloji, 

Nükleer Tıp Ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk 
Ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik  doğrultusunda 

yürütülmektedir.

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik


Tıbbi Cihazların Kullanım Süreçlerinde Bakım ve Onarım

 Ayrıntılı bilgiye https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik adresinden ulaşılabilir.

Tıbbi cihazların bakım, onarım süreçleri; Tıbbi cihaz teknik 
servis sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin kaydına ilişkin 
hususları düzenleyen 2020/6 sayılı Genelgeye uygun şekilde 

yürütülmelidir.

Teknik servis sağlayıcılarının kaydı

Teknik servis sağlayıcılarının 

personel işlemleri

Sağlık hizmet sunucuları tarafından 

yapılacak kontroller

Tıbbi Cihaz Teknik 
Servis Sağlayıcılarının 

Ve İlgili Teknik 
Personelin Kaydına 
İlişkin 2020/6 Sayılı 

Genelge Hükümlerinin 
Uygulanmasına İlişkin 

Kılavuz

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik


Tıbbi Cihazlara İlişkin Olumsuz Olayların Tespiti

Tıbbi cihazların kullanımı esnasında; cihazın performansında 
bozulma ve/veya uygunsuzluk, etiket bilgilerindeki ve 

kullanım kılavuzundaki eksiklik nedeniyle hasta,  kullanıcı 
yada üçüncü kişilerde ölüm ya da sağlık durumunda ciddi 
bozulma ile sonuçlanan ya da sonuçlanabilecek olayların 

bildirimi, sonrasında olayın değerlendirilmesi ve 
raporlanması gerekmektedir.

Aynı zamanda tıbbi cihaz üretici firmaları tarafından resen 
başlatılan düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygunluğu 

değerlendirilerek takibinin yapılması da gerekmektedir.



Tıbbi Cihazlara İlişkin Olumsuz Olayların Bildirilmesi

Tespit edilen olumsuz olaylar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna:

 Ürün Takip Sistemi Uyarı Raporu İşlemleri modülü altında yer alan rapor formu doldurularak

bildirilmelidir.



Daha fazla bilgiye erişmek için;

www.titck.gov.tr internet 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

TİTCK İnternet Sitesi

http://www.titck.gov.tr/


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 PK 06520 
Çankaya/Ankara

T: +90 (312) 218 30 00
F: +90 (312) 218 34 60

Web Adresi: www.titck.gov.tr
ÜTS Portal : uts.saglik.gov.tr


