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Tıbbi Cihazlar Tüzüğü ((AB) 2017/745) ve İn Vitro Tanı Tıbbi 
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Bu Soru ve Cevap (Soru-Cevap) dokümanı, tıbbi cihazlar ve in vitro tanı tıbbi cihazları 
tüzüklerinin uygulanmasına ilişkin pratik hususlar sağlar.  

Bu doküman; Başvuru Sahiplerine, Ruhsat Sahiplerine (MAH) ve onaylanmış kuruluşlara (NB) 
Ajansın faaliyetleri kapsamına giren hususlara ilişkin rehberlik sağlamak için hazırlanmıştır ve 
yeni (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Tüzüğü ve yeni (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı 
Tıbbi Cihazlar Tüzüğü ile birlikte okunmalıdır. Tıbbi Cihazlar Tüzüğü (MDR) ve İn Vitro Tanı 
Tıbbi Cihazlar Tüzüğü (IVDR), tıbbi cihazlar için mevcut üç Direktifin (90/385/AET, 93/42/AET 
ve 98/79/AT) yerini almaktadır. MDR, 26 Mayıs 2021'de tam olarak uygulamaya geçmiştir 
ancak belirli cihazlar için 26 Mayıs 2024'e kadar bir geçiş süresi sağlamaktadır. IVDR, in vitro 
tanı amaçlı tıbbi cihazlar için 26 Mayıs 2022'de uygulamaya girecektir ancak belirli cihazlar için 
26 Mayıs 2024'e kadar bir geçiş süresi de sunmaktadır. Bu Tüzükler, tıbbi ürünler ve tıbbi 
cihazlar için EMA ile Ulusal Yetkili Otoritelerin (NCA) sorumluluklarına ve tıbbi ürünlerin tıbbi 
cihazlarla kombinasyonlarına yönelik onaylanmış kuruluşların sorumluluklarına ilişkin 
aşağıdaki hükümleri içerir:  

• Tıbbi bir ürünle bütünleşik bir ürün oluşturan tıbbi cihazlar için ((AB) 2017/745 sayılı Tüzük 
Madde 1(8) ve 1(9)'un ikinci alt paragrafları), belirli durumlarda, bir EC sertifikası veya (AB) 
2017/7451 sayılı Tüzük kapsamında atanmış bir onaylanmış kuruluştan görüş sağlamak 
için yeni gereklilikler uygulanmaktadır (Madde 117).  

• (AB) 2017/745 sayılı Tüzük Madde 1 (8), cihazın işlevine yardımcı olan tıbbi bir madde 
ihtiva eden tıbbi cihazlar için, onaylanmış kuruluş ya bir NCA’dan ya da EMA2'dan bilimsel 
bir görüş ister. Onaylanmış kuruluş, yalnızca merkezi prosedür3 kapsamına giren veyahut 
insan kanı veya plazma türevlerini ihtiva eden tıbbi ürünlere yönelik EMA'nın görüşünü alır.  

• Kullanım amacına ulaşmak için, vücut tarafından sistemik olarak absorbe edilen 
maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan tıbbi cihazlara yönelik olarak 

                                                
1 2017/745 sayılı Tüzük, Md 117.  
2 2017/745 sayılı Tüzük, Ek IX 5.2.  
3 (AT) 726/2004 sayılı Tüzük, Ek I.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0746
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onaylanmış kuruluş, ya bir NCA ya da EMA'dan bilimsel görüş ister ((AB) 2017/745 sayılı 
Tüzük, Madde 52(11))4.  

• Destek tanı cihazları için onaylanmış kuruluş, ya bir NCA’dan ya da EMA'dan bilimsel görüş 
ister ((AB) 2017/746 sayılı Tüzük, Madde 48(3) ve (4)5).  

 

Bu doküman:  
• Tıbbi bir ürünle bütünleşik bir ürün oluşturan tıbbi cihazları,  
• Pazarlanan tıbbi ürünün ikincil ambalajında bir tıbbi cihaz içeren tıbbi ürünleri (birlikte 

ambalajlanmış), 
• Tıbbi cihazların bütünleşik bir parçası olan yardımcı tıbbi maddelere yönelik konsültasyon 

prosedürünü  
kapsar.  

 

Bu “soru-cevap” dokümanı sürekli olarak güncellenmektedir ve yayımlandıktan sonra ilgili tarih 
ile birlikte “Yeni” veya “Rev.” olarak belirtilecektir.  

 

 

 

                                                
4 (AB) 2017/745 sayılı Tüzük, Ek IX 5.4.  
5 (AB) 2017/746 sayılı Tüzük, Ek IX 5.2, Ek X 3(k).  
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1. Tıbbi ürün ve tıbbi cihaz kombinasyonları  

1.1. Hem tıbbi ürünü hem de tıbbi cihazı ihtiva eden bir ürün hangi düzenleyici 
çerçeve kapsamına girer? Rev. Haziran 2021  

Bir tıbbi ürünü (veya maddeyi) ve bir tıbbi cihazı birleştiren ürünler, asli etki mekanizmasına 
bağlı olarak ya (AB) 2017/745 sayılı Tüzük ya da 2001/83/AT sayılı Direktif tarafından 
düzenlenir. Tıbbi ürün ve tıbbi cihazların belli kombinasyonları, MDR madde 1 (8) ve 1 (9)'da 
belirtildiği gibi, bir ilaç yetkili otoritesine tabidir veya bir ilaç yetkili otoritesine danışılmasını 
gerektirir.  

Tıbbi maddeleri bütünleşik bir parça olarak ihtiva eden cihazlara ilişkin düzenleyici çerçeve, 
MDR madde 1(8)'de belirtilmektedir: 

• Tıbbi maddenin etkisinin tıbbi cihazın işlevine yardımcı olduğu durumlarda ürün, tıbbi 
cihaz olarak düzenlenir ve CE işaretli olmalıdır. Tıbbi ürün ve tıbbi cihazların bu 
kombinasyonları için, bir onaylanmış kuruluş EC sertifikası düzenlemeden önce, 
yardımcı maddenin kalite ve güvenliliği hakkında ulusal yetkili otoritelerden birinden 
veya EMA'dan (ilaç otoritesi olarak anılır) bilimsel bir görüş alınmalıdır. Daha fazla bilgi 
ve daha önce EMA tarafından incelenen ürünlerin listesi için lütfen tıbbi cihazlarda 
yardımcı tıbbi maddeler hakkındaki EMA web sayfasına bakınız. 

• Tıbbi maddenin etkisinin, tıbbi cihazın işlevine yardımcı olmayıp ve asli olduğu 
durumlarda, İlaç-Cihaz Kombinasyonu (DDC), tıbbi ürünler çerçevesine tabi olur. Bu 
durumda cihaz parçasına, MDR Ek I'in ilgili genel güvenlilik ve performans gereklilikleri 
uygulanır.  

Tıbbi ürünleri tatbik etme amacıyla tasarlanan tıbbi cihazlar için düzenleyici çerçeve, MDR 
Madde 1(9)'da belirtilmektedir: 

• Tıbbi ürün ve tatbik cihazı, yalnızca belirtilen kombinasyonda kullanımı amaçlanan 
ve tekrar kullanılmayan bütünleşik tek bir ürün olarak pazarlanıyorsa, DDC, tıbbi 
ürünler çerçevesine tabi olur. Bu durumda cihaz parçasına, MDR Ek I'in ilgili genel 
güvenlilik ve performans gereklilikleri uygulanır.  

• Diğer tüm durumlarda (örn. tıbbi cihazın tıbbi ürünle birlikte ambalajlandığı veya tıbbi 
ürünün ürün bilgisinin kullanılacak spesifik bir cihaza atıfta bulunduğu ve cihazın ayrı 
olarak elde edildiği durumlarda), tatbik cihazı, tıbbi cihaz çerçevesine tabi olur. Bu tatbik 
cihazları; MDR gerekliliklerini karşılamalıdır ve CE işaretli olması gerekecektir.  

Bu dokümanın amaçları doğrultusunda, MDR Madde 1(8)’in ikinci alt paragrafı ve 1(9)’un ikinci 
alt paragrafına giren ve asli etki mekanizması farmakolojik, metabolik veya immünolojik olan 
bütünleşik ürünler, tıbbi ürünler çerçevesi kapsamında düzenlenmektedir ve Soru-Cevap 
dokümanının bundan sonraki kısmında İlaç-Cihaz Kombinasyonları (DDC'ler) olarak 
anılacaktır. 

Bir tıbbi ürün ve bir tıbbi cihazın aynı ikincil ambalaj içinde piyasaya arz edildiği ancak 
bütünleşik bir ürün oluşturmadığı, örneğin (boş) CE işaretli steril bir şırıngaya sahip tıbbi ürün 
solüsyonu içeren bir şişe gibi durumlar vardır. Tıbbi cihaz, MDR Madde 1(9) ilk alt paragrafı 
kapsamına girdiğinden, bu ürün bir DDC olarak kabul edilmez. Ayrıca, tıbbi ürün bilgilerinde 
atıfta bulunulan cihazlar veya cihazla birlikte sağlanan bilgilerde atıfta bulunulan tıbbi ürünler, 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/medical-devices/consultation-procedure-ancillary-medicinal-substances-medical-devices
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/medical-devices/consultation-procedure-ancillary-medicinal-substances-medical-devices
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DDC olarak değerlendirilmez. Bu ürünler için gereklilikler, bu Soru-Cevap dokümanının 3 üncü 
bölümünde ele alınmaktadır.  

1.2. İlaç-cihaz kombinasyonum için nasıl onaylanmış kuruluş seçerim? Rev. 
Haziran 2021  

Avrupa Birliği (AB) içindeki bir onaylanmış kuruluş, Birlik piyasasına arz edilmeden önce tıbbi 
cihazların uygunluğunu değerlendirmek üzere MDR ve/veya IVDR uyarınca atanmış bir 
uygunluk değerlendirme kuruluşudur. Şirketler, hangi onaylanmış kuruluşla çalışacaklarını 
seçmekte özgürdür; tek kriter, onaylanmış kuruluşun, sertifikalandırma veya onaylanmış 
kuruluş görüşünün istendiği belirli bir tıbbi cihaz için uygunluk değerlendirme prosedürünü 
yürütmek üzere atanmış olmasıdır. Başvuru sahipleri, 'Mevzuat'a tıklayarak NANDO (Yeni 
Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Kuruluşlar) web sitesini kontrol edebilir ve gerekli 
kodlara/kapsama göre atanmış bir onaylanmış kuruluş aramak için ilgili Direktifi/Tüzüğü 
seçebilir.  

2. İlaç-Cihaz Kombinasyonları  

2.1. Tıbbi cihazımın, bir tıbbi ürünle bütünleşik bir ürün oluşturduğu ne zaman 
düşünülür? Rev. Haziran 2021 

MDR Madde 1(8) ve 1(9)'a göre iki tür DDC vardır (ayrıca bkz. Soru 1.1). 

1. Bir tıbbi cihaz; ayrı olarak kullanıldığında tıbbi ürün olarak kabul edilen ve asli etki gösteren 
bir maddeyi bütünleşik bir parça olarak ihtiva ediyorsa, bütünleşik ürün tıbbi ürün olarak 
düzenlenecektir (Madde 1(8) ikinci alt paragraf). Örnekler, bir tıbbi üründe ihtiva edilen 
sindirilebilir bir sensörü içerir.  

2. Bir tıbbi ürünü tatbik etmek için kullanılan bir tıbbi cihaz, iki bileşen parçası (tıbbi cihaz ve 
tıbbi ürün), yalnızca belirtilen kombinasyonda kullanılması amaçlanan ve tekrar 
kullanılmayan bütünleşik tek bir ürün oluşturacak şekilde piyasaya arz ediliyor ise, bu tek 
bütünleşik ürün, uygulanabilir olduğu şekilde 2001/83/AT Direktifine veya (AT) 726/2004 
sayılı Tüzüğe tabi olur. MDR Madde 1(9)’un ikinci alt paragrafı, piyasaya arz anında yerine 
getirilmesi gereken üç kümülatif koşulu ortaya koymaktadır:  

i. cihaz ve tıbbi ürün bütünleşik tek bir ürün oluşturur; 
ii. bütünleşik tek ürün, yalnızca belirtilen kombinasyonda kullanılması amaçlanmıştır; 
iii. bütünleşik tek ürün tekrar kullanılmaz. 

Yukarıdaki tanımlardan birini veya ikisini karşılayan tıbbi ürünler için; bütünleşik ürün 
uygulanabilir olduğu şekilde 2001/83/AT Direktifine veya (AT) 726/2004 sayılı Tüzüğe tabi olur. 
Ancak, (AB) 2017/745 sayılı Tüzük Ek I'de belirtilen ilgili genel güvenlilik ve performans 
gereklilikleri, bütünleşik ürünün cihaz parçasının güvenliliği ve performansı söz konusu 
olduğunda uygulanır. 

Tekrar kullanılmayan bütünleşik ürünlere örnek olarak; önceden doldurulmuş şırıngalar, 
önceden doldurulmuş kalemler, spesifik bir tıbbi ürünle önceden doldurulmuş nebulizatörler, 
transdermal ilaç salımına yönelik yamalar ve önceden doldurulmuş inhalerler verilebilir.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm
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Bazı cihazların tıbbi ürünle bütünleşik bir ürün oluşturduğu düşünülmemektedir ve bir kap 
kapak sistemi olarak işlem görmektedir; örn. göz damlası için kabın üstündeki başlık, 
sulandırma için şırınga (tıbbi ürünün tatbiki amacıyla olmaksızın) veya yardımcı bir madde 
olarak işlem görebilir; örn. transdermal yamalar (pasif difüzyon kullanarak); bu durumda MDR 
Madde 1(8) veya (9)'un ikinci alt paragrafları kapsamına girmezler ve dolayısıyla MDR Madde 
117 ile değişen 2001/83/AT sayılı Direktif Ek I’in 3.2’sinin on ikinci bendi ile uyumlu olmaları 
gerekmez.  

Not: Yukarıdaki örnekler bir rehber olarak verilmiştir, ancak bazı cihazlar ek özellikler ve 
işlevsellikleri nedeniyle farklı şekilde sınıflandırılabilir. Ürününüzün tıbbi ürün, cihaz veya DDC 
olarak sınıflandırılması konusunda şüphe duyuyorsanız, Ulusal Yetkili Otoriteye (NCA) 
danışmanız tavsiye edilmektedir.  

2.2. Madde 117 nedir ve tıbbi ürünler için ne anlama gelmektedir? Rev. Haziran 
2021  

(AB) 2017/745 sayılı Tüzük Madde 117, 2001/83/AT sayılı Direktif Ek I’in 3.2'sinin on ikinci 
bendinde değişiklik yaparak; artık DDC ruhsatlandırma dosyasının, mevcut olduğu durumlarda 
cihaz parçasına yönelik uygunluk değerlendirme sonuçlarını içermesini gerektirmektedir (yani, 
uygunluk beyanı veya bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen ilgili EC sertifikası).  

Dosya, uygunluk değerlendirmesinin sonuçlarını içermiyorsa ve cihaz ayrı olarak kullanılmışsa 
bir onaylanmış kuruluştan EC sertifikası istenmesi gerekecektir, bu durumda başvuru 
sahibinden, Ruhsatlandırma Başvurusunun bir parçası olarak cihaz parçasının (AB) 2017/745 
sayılı Tüzüğün Ek I'inin ilgili gerekliliklerine uygunluğu hakkında bir onaylanmış kuruluştan 
temin ettiği görüşü sunması istenecektir.  

Madde 117, MDR Madde 1(8) ve 1(9)'un ikinci alt paragraflarında atıfta bulunulan DDC'lere 
uygulanır.  

(AT) 1394/2007 sayılı Tüzük Madde 2(1)’in (d)bendinde tanımlandığı şekilde birleşik ileri tedavi 
tıbbi ürünleri söz konusu olduğunda Madde 117 uygulanmaz.  

2.3. MDR ve özellikle Madde 117, ruhsatlandırma başvurularını nasıl 
etkileyecek? Rev. Haziran 2021  

26 Mayıs 2021 itibarıyla sunulan bir DDC için ruhsatlandırma başvuruları, cihaz parçasının 
(AB) 2017/745 sayılı Tüzük Ek I'in ilgili gerekliliklerini aşağıdaki şekilde karşıladığını 
göstermelidir:  

• Cihaz parçasının CE işareti varsa, bu durumda başvuru sahibi bir Uygunluk Beyanı 
veya uygulanabilir olduğunda, söz konusu cihaz parçası tipi için atanmış bir 
onaylanmış kuruluş tarafından verilen üreticinin CE işaretini cihaza iliştirmesine 
imkân veren bir EC sertifikası sunmalıdır.  

• Cihaz parçası CE işareti taşımıyorsa ve dosya bir uygunluk beyanı veyahut 
uygulanabilir olduğunda steril sınıf I, ölçüm fonksiyonu olan sınıf I, sınıf IIa, sınıf IIb 
veya sınıf III tıbbi cihaz risk sınıflandırmasına sahip cihaz parçası tipi için atanmış bir 
onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş bir EC sertifikası içermiyorsa, bu durumda 
başvuru sahibi, cihaz parçasının (AB) 2017/745 sayılı Tüzüğün Ek I'inde belirtilen ilgili 
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genel güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygunluğu hakkında bir onaylanmış 
kuruluştan görüş temin etmelidir.  

DDC'nin güvenli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla tıbbi ürünün fayda/risk 
değerlendirmesinin gözden geçirilmesi sırasında ek bilgi talep edilebilir.  

Tablo 1 DDC'leri içeren Ruhsatlandırma Başvurularına yönelik değişikliklerin özeti 

Tıbbi cihazın risk sınıfı 26 Mayıs 2021 itibariyle yeni bildirimler 
Sınıf I (steril, ölçüm fonksiyonu 
olan veya tekrar kullanılabilir 
cerrahi aletler*)  
Sınıf IIa  
Sınıf IIb  
Sınıf III  

Ruhsatlandırma dosyası, söz konusu cihaz parçası tipi 
için atanmış bir onaylanmış kuruluş tarafından 
düzenlenen bir EC sertifikasını içermelidir.  
Yukarıda bahsedilen dokümantasyon mevcut değilse, bu 
durumda tıbbi cihaz için bir onaylanmış kuruluştan 
görüş** temin edilmelidir. 

Sınıf I (steril olmayan, ölçüm 
fonksiyonu olmayan veya 
tekrar kullanılamayan cerrahi 
alet) 

Ruhsatlandırma dosyası, tıbbi cihaz için bir Uygunluk 
Beyanı içermelidir. 

* okuyucu, (AB) 2017/745 sayılı Tüzük Madde 1(9)'un ikinci alt paragrafında atıfta bulunulan 
DDC'nin yeniden kullanılabilir olmadığına dikkat etmelidir.  
** cihaz parçasının, (AB) 2017/745 Tüzük Ek I'de belirtilen ilgili genel güvenlilik ve 
performans gerekliliklerine uygunluğu hakkında görüş 

 

2.4. Uygunluk beyanının/ atanmış bir onaylanmış kuruluş tarafından 
düzenlenen bir EC sertifikasının/ onaylanmış kuruluş görüşünün ne zaman 
Ruhsatlandırma Başvurum (MAA) ile sunulması gerekir? Rev. Haziran 2021  

26 Mayıs 2021 tarihinden itibaren sunulan bir DDC'nin ruhsatlandırma başvuruları, (AB) 
2017/745 sayılı Tüzük Madde 117 ile değiştirilen 2001/83/AT sayılı Direktif Ek I kısım 3.2'nin 
on ikinci bendinin gereklerine uygun olmalıdır.  

Değiştirilen 2001/83/AT sayılı Direktif kapsamında gerekli olduğu şekilde bütünleşik DDC'lerin 
ruhsatlandırma dosyalarında MDR'nin genel güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygunluk 
kanıtının sunulması, MDR’nin uygulama tarihi olan 26 Mayıs 2021'den önce sunulan MAA'lar 
için uygulanmaz.  

2.5.  Onaylanmış kuruluş görüşünü MAA'nın hangi aşamasında sunmam 
gerekiyor? Rev. Haziran 2021  

EMA/NCA'lar, prosedürün sorunsuz bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırmak için tıbbi ürüne 
yönelik ilk ruhsatlandırma başvurusunun hâlihazırda dosyasında uygunluk beyanının / EC 
sertifikasının / onaylanmış kuruluş görüşünün sunulmasını şiddetle tavsiye etmektedir. 
Başvuru sahibinin MAA’nın sunulması sırasında gerekli dokümantasyonu sağlayamaması 
durumunda, tıbbi ürün başvurusu hakkında bir görüş verilmeden önce ilgili dokümanlar 
sunulmalıdır. Başvuru sahipleri, EMA/NCA’nın ön başvuru toplantısında gerekli 
dokümantasyonu sunma planlarını müzakere etmelidir. Gerekli dokümantasyonun olmaması, 
prosedür sırasında ilave gecikmeler ile sonuçlanabilir.  
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2.6.  MDR Madde 117 mevcutta ruhsatlı DDC'leri nasıl etkiler? Rev. Haziran 
2021  

(AB) 2017/745 sayılı Tüzük Madde 117 ile değiştirilen 2001/83/AT sayılı Direktif Ek I kısım 
3.2'nin on ikinci bendinin, hâlihazırda ruhsatlı DDC'lere veya 26 Mayıs 2021'den önce 
hâlihazırda sunulmuş olan MAA'lara geriye dönük olarak uygulanması amaçlanmamıştır.  

Ancak, ruhsatın verilmesinden sonra cihazın (parçasının) tasarımında veya kullanım amacında 
bir değişiklik olması veya yeni bir cihazın ortaya çıkması durumunda, gerekli uygunluk beyanı 
/ EC sertifikası / onaylanmış kuruluş görüşünden herhangi biri EMA/NCA'ya uygun düzenleyici 
prosedürün bir parçası olarak sunulmalıdır (ayrıca bkz. S2.7).  

Diğer değişikliklerle ilgili olarak; DDC'nin kalitesi, güvenliliği ve/veya etkinliği üzerinde 
potansiyel bir etkinin olup olmadığını MAH belirlemelidir. MAH, bu değişikliğin kayıtlı bilgileri 
etkilediğini belirlerse, varyasyon kılavuzu uyarınca bir varyasyon başvurusu gerekli olacaktır. 
Bu değişiklik; kayıtlı bilgileri etkilemiyorsa ancak MAH, DDC'nin kalitesi, güvenliliği ve/veya 
etkinliği üzerinde bir etkisi olduğu sonucuna varırsa, yine bir varyasyon başvurusu yapılmalıdır. 
Bir varyasyon ihtiyacının ve/veya değişiklik kategorisinin belirsiz olduğu durumlarda, ruhsatı 
düzenleyen ilaç yetkili otoritesine danışılması tavsiye edilir.  

Varyasyon prosedürlerinin nispeten kısa zaman çizelgeleri göz önüne alındığında, merkezi 
prosedürün kullanıcılarına yönelik ruhsatlandırma sonrası prosedür tavsiyesine yönelik 
EMA’nın Soru-Cevap kılavuzunda verilen tavsiyeye uygun olarak, tıbbi cihazlara yönelik 
(yeni/güncellenmiş) AB uygunluk beyanı / atanmış bir onaylanmış kuruluş tarafından 
düzenlenen EC sertifikası / onaylanmış kuruluş görüşü, prosedürde herhangi bir gecikmeyi 
önlemek için başvurunun sunulması sırasında temin edilmelidir.  

2.7. İlaç Cihazı Kombinasyonunun ilk kez ruhsatlandırılmasından sonra 
cihazda (veya cihaz parçasında) değişiklik olursa, (yeni veya güncellenmiş) bir 
AB uygunluk beyanı/ onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen EC sertifikası/ 
onaylanmış kuruluş görüşü sunmam gerekecek mi? Rev. Haziran 2021  

Madde 117’de yer alan gereklilikler, ilk MAA sırasında MDR Madde 117 ile değiştirilen 
2001/83/AT sayılı Direktif Ek I kısım 3.2'nin on ikinci bendi ile halihazırda uyumlu olup 
olmadığına bakılmaksızın, cihaz parçasının güvenliliğini ve performansını veya cihazın 
kullanım amacını etkileyebilecek değişiklikler olması durumunda tüm ruhsatlara 
ruhsatlandırma sonrası uygulanır. MAH ile tıbbi cihaz imalatçısı arasındaki sözleşmeye bağlı 
düzenlemeler, cihaz parçasındaki değişikliklerle ilgili olarak uygun düzeyde iletişim ve eyleme 
olanak sağlamalıdır. Tıbbi ürünün ruhsatlandırma sonrası sürecinde, (yeni/güncellenmiş) AB 
uygunluk beyanının / onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen EC sertifikasının / onaylanmış 
kuruluş görüşünün sunulması gereken iki durum bulunmaktadır.  

a) Cihaz veya cihaz parçasının eklenmesi veya tamamen ikame edilmesi 

Bir cihazın (veya cihaz parçasının) ikame edildiği veya yeni bir cihazın eklendiği durumlarda 
AB uygunluk beyanı/ onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen EC sertifikası/ onaylanmış 
kuruluş görüşü, bir varyasyon veya genişletme başvurusunun parçası olarak temin edilmelidir.  

b) Cihazda veya cihaz parçasında yapılan değişiklikler 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/european-medicines-agency-post-authorisation-procedural-advice-users-centralised-procedure_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/european-medicines-agency-post-authorisation-procedural-advice-users-centralised-procedure_en.pdf
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Tıbbi cihaz imalatçısının cihaz parçasının güvenliliğini ve performansını veya cihaz parçasının 
kullanım amacı için öngörülen koşulları etkileyebilecek değişiklikler yapmayı planladığı 
durumlarda, olası üç durum vardır:  

• Yalnızca, bir imalatçının AB uygunluk beyanı kapsamındaki cihazlar için 
(onaylanmış bir kuruluşun dâhiliyeti yoktur): cihaz parçasındaki değişiklikler de 
dâhil olmak üzere, cihaz parçası imalatçısı MDR'ye uygunluğu sağlamaktan 
sorumludur. Gerektiği hallerde, AB uygunluk beyanı buna göre güncellenmelidir.  

• Bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen MDR EC sertifikası altında 
kapsanan cihazlar için: Değişikliklerin değerlendirilmesi, MDR'nin ilgili eklerinde (Ek 
IX, X, XI) belirlenen gerekliliklere göre yeni/ekleme yapılmış bir EC sertifikasının 
düzenlenmesi sonucunu doğuruyorsa, EC sertifikası, uygun ruhsatlandırma sonrası 
düzenleyici prosedürün bir parçası olarak temin edilmelidir.  

• Onaylanmış kuruluş görüşüne sahip cihazlar için: Değişikliklerin değerlendirilmesi 
yeni bir onaylanmış kuruluş görüşünün verilmesi sonucunu doğuruyorsa, yeni 
onaylanmış kuruluş görüşü, uygun ruhsatlandırma sonrası düzenleyici prosedürün bir 
parçası olarak temin edilmelidir.  

Onaylanmış kuruluş ile cihaz imalatçısı arasındaki sözleşmeye bağlı düzenlemeler, bilgi 
yükümlülüklerini ve cihazdaki değişikliklerin değerlendirilmesini ele alacaktır.  

Diğer değişikliklerle ilgili olarak; DDC'nin kalitesi, güvenliliği ve/veya etkinliği üzerinde 
potansiyel bir etkinin olup olmadığını MAH belirlemelidir. MAH, bu değişikliğin kayıtlı bilgileri 
etkilediğini belirlerse, varyasyon kılavuzu uyarınca bir varyasyon başvurusu gerekli olacaktır. 
Bu değişiklik kayıtlı bilgileri etkilemiyorsa ancak MAH, DDC'nin kalitesi, güvenliliği ve/veya 
etkinliği üzerinde bir etki olduğu sonucuna varırsa, yine bir varyasyon başvurusu yapılmalıdır. 
Bir varyasyon ihtiyacının ve/veya değişiklik kategorisinin belirsiz olduğu durumlarda, ruhsatı 
düzenleyen ilaç yetkili otoritesine danışılması tavsiye edilir.  

Varyasyon prosedürlerinin nispeten kısa zaman çizelgeleri göz önüne alındığında, merkezi 
prosedürün kullanıcılarına yönelik ruhsatlandırma sonrası prosedür tavsiyesine yönelik 
EMA’nın Soru-Cevap kılavuzunda verilen tavsiyeye uygun olarak, tıbbi cihazlara yönelik 
(yeni/güncellenmiş) AB uygunluk beyanı / atanmış bir onaylanmış kuruluş tarafından 
düzenlenen EC sertifikası / onaylanmış kuruluş görüşü, prosedürde herhangi bir gecikmeyi 
önlemek için başvurunun sunulması sırasında temin edilmelidir.  

2.8. Madde 117’ye uyulması için Direktifler (90/385/AET veya 93/42/AET) 
kapsamında düzenlenen onaylanmış kuruluş sertifikasının sunulması mümkün 
müdür? Yeni Haziran 2021  

90/385/AET veya 93/42/AET sayılı Tıbbi Cihaz Direktiflerine göre düzenlenmiş ve MDR Madde 
120(2) geçiş hükümleri kapsamında geçerliliği devam eden sertifikaya sahip bir tıbbi cihaz 
olması durumunda söz konusu sertifika, MDR Madde 117 ile değiştirilen 2001/83/EC sayılı 
Direktif Ek I kısım 3.2'nin on ikinci bendinin gerekliliklerini desteklemek için yine de sunulabilir.  

MDR Madde 120(3), 93/42/AET sayılı Direktif kapsamında 26 Mayıs 2021'den önce 
düzenlenen uygunluk beyanı olan ve (AB) 2017/745 sayılı Tüzük kapsamında uygunluk 
değerlendirme prosedürünün ilk kez bir onaylanmış kuruluşun katılımının gerektiği sınıf I 
cihazlar için de geçiş süresi sunmaktadır ve söz konusu uygunluk beyanı, MDR Madde 117 ile 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/european-medicines-agency-post-authorisation-procedural-advice-users-centralised-procedure_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/european-medicines-agency-post-authorisation-procedural-advice-users-centralised-procedure_en.pdf
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değiştirilen 2001/83/AT sayılı Direktif Ek I kısım 3.2'nin on ikinci bendi gerekliliklerini 
karşılamak amacıyla 26 Mayıs 2024 tarihine kadar kabul edilebilir.  

2.9. Onaylanmış kuruluş görüşü Avrupa Kamu Değerlendirmesi Raporuna 
(EPAR) nasıl yansıtılacaktır? Yeni Haziran 2021  

Bir EPAR, bir tıbbi ürün hakkında nasıl değerlendirildiği de dâhil olmak üzere kamuya açık 
bilgiler sağlar ve EMA / NCA'nın bilimsel kararlarını yansıtır.  

EPAR, tıbbi ürün için ruhsat başvurusunun bir parçası olarak; tıbbi ürünle/tıbbi ürünün 
kullanımıyla ilgili tıbbi cihaz parçasına, bir uygunluk beyanı veya uygun olduğu durumlarda bir 
EC sertifikası veyahut onaylanmış kuruluş görüşünün sunulup sunulmadığına ilişkin bilgileri 
özetleyecektir. Başvuru sahibinden/MAH'den EPAR'da ticari olarak gizli kabul edilen bilgileri 
tanımlaması ve silme gerekçelerini/alternatif ifadeleri içeren bir öneride bulunması istenecektir. 
Onaylanmış kuruluş görüşünün kendisi ayrıca yayımlanmayacaktır.  

2.10. 26 Mayıs 2021 tarihinde veya sonrasında sunulan bir Karşılıklı Tanıma 
Prosedürüne ilişkin bir DDC ruhsatlandırma başvurusu üzerine MDR'nin ve 
Madde 117'nin etkisi nedir? Rev. Haziran 2021 

Karşılıklı Tanıma Prosedürü (MRP)/ Tekrar Kullanım Prosedürü (RUP), ilgili AB üyesi ülkelerde 
ruhsatlandırmaya yönelik yeni bir uygulama olduğundan, dosyanın MRP/RUP başvurusu 
sırasında uygulanabilir düzenleyici gerekliliklere uygun olması gerekir. Orijinal Ulusal, Merkezi 
Olmayan veya Karşılıklı Tanıma prosedüründen bu yana gereklilikler değiştiyse, bu durumda 
dosyanın güncellenmesi gerekecektir. Bu nedenle, bir DDC başvurusu 26 Mayıs 2021'de veya 
sonrasında MRP/RUP'da sunulursa, bu durumda MDR'nin Genel Güvenlilik ve Performans 
Gereklilikleri (GSPR) ve MDR Madde 117 ile değiştirilen 2001/83/EC sayılı Direktif Ek I kısım 
3.2'nin on ikinci bendi uygulanır ve uygunluk beyanı, uygunluk sertifikası veya onaylanmış 
kuruluş görüşü gibi uygulanabilir destekleyici dokümantasyon dosyaya dâhil edilmelidir.  

MRP/RUP'nin başlamasından önce referans AB üyesi ülkede ve uygulanabilir olduğu hallerde 
mevcut ilgili AB üye ülkelerde, orijinal dosyayı resmi olarak güncellemek ve bir uygunluk 
beyanı, uygunluk sertifikası veya onaylanmış kuruluş görüşü eklemek için bir varyasyon 
başvurusu gereklidir.  

2.11. MDR Madde 117 gereklilikleri, Avrupa Birliği dışında kullanılacak tıbbi 
ürünlere yönelik bir başvuru için de uygulanır mı (Madde 58 veya herkes için 
AB ilaçları prosedürü)? Rev. Haziran 2021  

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), (AT) 726/2004 sayılı Tüzük Madde 58 
kapsamındaki ilaçları ve aşıları, Avrupa Birliği'nde kullanılması amaçlanan ilaçlarla aynı katı 
standartlara göre değerlendirir. Bu nedenle, MDR Madde 117 ile değiştirilen 2001/83/AT sayılı 
Direktif Ek I kısım 3.2'nin on ikinci bendinin gereklilikleri,  Madde 58 uygulamalarına da (herkes 
için AB ilaçları prosedürü (EU-M4all) olarak adlandırılır) mukayese edilerek uygulanır.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004R0726
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2.12. UDI (tekil cihaz kimliği) gereklilikleri, bütünleşik bir parça olarak bir tıbbi 
cihazı ihtiva eden bir tıbbi ürüne uygulanabilir mi? Rev. Haziran 2021  

Tıbbi ürünler mevzuatı kapsamına giren bir DDC'nin, UDI ile ilgili MDR yükümlülüklerini 
karşılaması gerekmez. Bu nedenle, UDI ile ilgili bir cihaz parçası, böyle bir DDC ambalajına 
uygulanmamalıdır. Ek bilgi, (AB) 2017/745 Sayılı Tüzük Madde 1(8), 1(9) ve 1(10)’da belirtilen 
ürünlerin cihaz parçalarına UDI kurallarının uygulanmasına ilişkin MDCG 2019-2 rehberinde 
sağlanmaktadır.  

Bir DDC'nin cihaz parçasının CE işaretli olduğu durumlarda, bütünleşik DDC için ürün 
etiketlemesi, QRD (Dokümanların Kalite İncelemesi çalışma grubu) şablonlarında ana 
hatlarıyla belirtildiği gibi tıbbi ürünler için etiketleme gerekliliklerini takip etmelidir. Bir UDI'nin 
doğrudan cihaz parçası üzerinde hâlihazırda belirtilmiş olması durumunda, çıkarılmasına 
gerek yoktur. UDI, tıbbi ürünün etiketinin üzerinde veya dış ambalajının üzerinde 
bulunmamalıdır.  

3. Piyasaya arz edilen tıbbi ürünün ikincil ambalajında bir tıbbi cihaz 
içeren tıbbi ürünler (birlikte ambalajlanmış)  

3.1. MDR, birlikte ambalajlanmış tıbbi cihazı nasıl etkileyecektir? Rev. Haziran 
2021  

Bir tıbbi cihazın (örn. kaşıklar, ölçü kapları, inhalerler, aralayıcılar) piyasaya arz edilen tıbbi 
ürünün ikincil ambalajı içinde (yani birlikte paketlenmiş) sağlandığı ve tıbbi ürünle bütünleşik 
bir ürün oluşturmadığı durumlarda tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma için başvuru sahipleri, ürünü 
piyasaya arz etmeye devam edebilmek için birlikte ambalajladıkları tıbbi cihazın tıbbi cihazlara 
ilişkin ilgili mevzuata uyarınca CE işaretli olduğundan emin olmaları gerekecektir.  

• Tıbbi cihaz imalatçısının 26 Mayıs 2021'den itibaren MDR'nin belirli gerekliliklerine 
uyması gerekmesine rağmen, bir onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmış 
tıbbi cihazlar, 93/42/EEC veya 90/385/EEC Direktifleri kapsamında geçerli bir 
sertifikaya sahip cihazların en geç 26 Mayıs 2024'e kadar piyasaya arz edilmesine izin 
veren MDR Madde 120(3)'te belirtilen bir geçiş döneminden yararlanabilir (CAMD 
MDR/IVDR geçiş alt grubu tarafından yayımlanan SSS'lere bakınız: SSS'ler – MDR 
Geçiş hükümleri ).  

• Kendinden CE işaretli Sınıf I cihazlar 26 Mayıs 2021'e kadar MDR ile uyumlu olmalıdır. 
Kendinden CE işaretli Sınıf I cihazınız MDR tarafından üst sınıfa alınmışsa, bu 
durumda MDR Madde 120(3)'te belirtilen geçiş süresi geçerlidir.  

3.2. Tıbbi ürünlerle “birlikte ambalajlanan” tıbbi cihazlara tıbbi cihaz 
etiketlemesi için hangi gereklilikler uygulanabilir? Yeni Haziran 2021  

Birlikte ambalajlanmış ürünlerin, ya 2001/83/AT sayılı Direktife ya (AT) 726/2004 sayılı Tüzüğe 
ya da (AB) 2017/745 sayılı Tüzüğe tabi olan tek bütünleşik ürün oluşturan ilaç-cihaz 
kombinasyonlarından ayırt edilmesi gerekir (ayrıca bkz. S2.1).  

https://ec.europa.eu/health/system/files/2020-09/md_mdcg_2019_2_gui_udi_dev_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2020-09/md_mdcg_2019_2_gui_udi_dev_en_0.pdf
https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/FAQ_MDR_180117_V1.0-1.pdf
https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/FAQ_MDR_180117_V1.0-1.pdf
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Birlikte ambalajlanmış ürünler söz konusu olduğunda tıbbi cihaz, MDR6'ya uygun olmalıdır. Bu, 
MDR Ek I'de belirtilen genel güvenlilik ve performans gerekliliklerinin bir parçası olan, cihazla 
birlikte sağlanacak bilgilere ilişkin gereklilikleri içerir.  

(AB) 2017/745 sayılı Tüzük Ek I, Bölüm III, kısım 23.1’in (b) bendi uyarınca, tıbbi cihazın 
etiketinin üzerinde gerekli bilgiler (örn. CE işareti, cihazın kimliği, imalatçının kimliği (ve 
uygulanabildiği hallerde yetkili temsilcinin kimliği), parti/seri numarası, UDI taşıyıcısı vb.) 
cihazın kendi üzerinde veya kendi ambalajının üzerinde belirtilmelidir.  

Tıbbi bir cihazla birlikte ambalajlanan tıbbi ürünün ürün bilgi ekleri (KÜB, etiketleme ve 
prospektüs), 2001/83/AT sayılı Direktifin gerekliliklerine uymalıdır (bkz. QRD (Dokümanların 
Kalite İncelemesi) şablonları) ve tıbbi cihaz üzerinde veya tıbbi cihazla birlikte sağlanan cihaz 
imalatçısı/yetkili temsilcisi, CE işareti (OK numarası dâhil), cihaz sembolleri, UDI veya cihaz 
vijilans raporlama referansları gibi herhangi bir idari bilgiyi içermez.  

(AB) 2017/745 sayılı Tüzük Ek I, Bölüm III, kısım 23.1’in (d) bendi uyarınca, sınıf I ve sınıf IIa 
cihazlar kullanım talimatları (IFU) olmadan güvenli bir şekilde kullanılabiliyorsa ve IFU, kısım 
23'teki başka bir hüküm tarafından istenmiyorsa, sınıf I ve sınıf IIa için kullanım talimatları (IFU) 
gerekli değildir. IFU gerekliyse, bunlar cihazla birlikte sağlanmalıdır.  

Özellikle tıbbi ürünün cihazla birlikte kullanım amacı için gerekli olması halinde, birlikte 
ambalajlanmış cihazın kullanımına ilişkin ilgili bilgiler, uygulanabilir olduğu şekilde tıbbi ürün 
prospektüsünün ve KÜB'ünün uygun kısımlarında yer almalıdır (ayrıntılar için lütfen KÜB 
kılavuzuna ve QRD (Belgelerin Kalite İncelemesi) şablonuna bakınız.). 

MAH, birlikte ambalajlanmış tıbbi cihazın imalatçısı olabilir veya MDR Madde 16(1)(a) uyarınca 
cihaz imalatçısının sorumluluğunu üstlenebilir. Bu durumda MAH, cihazın kullanım ömrü 
boyunca MDR'ye uyumdan sorumludur ve yalnızca MAH'ın iletişim bilgilerinin sağlanması 
gerekir.  

MAH'ın birlikte ambalajlanmış tıbbi cihazın imalatçısı olmadığı durumlarda, tıbbi cihaz 
imalatçısı, cihazın kullanım ömrü boyunca MDR'ye uyumdan sorumlu olmaya devam eder ve 
imalatçının cihaz etiketi üzerince ve/veya IFU üzerinde tanımlanması gerekir.  

3.3. Birlikte ambalajlanmış bir tıbbi cihaz için dosyanın bir parçası olarak bir 
uygunluk beyanı / EC sertifikası sunmam gerekir mi? Yeni Haziran 2021  

Tıbbi ürünle birlikte ambalajlanmış tıbbi cihazların MDR Ek I'de belirtilen uygulanabilir genel 
güvenlilik ve performans gerekliliklerini karşılamasını ve kombine ürün piyasaya arz edilmeden 
önce MDR'nin tamamına uygun olmasını sağlamak başvuru sahibinin/MAH'nin 
sorumluluğundadır.  

26 Mayıs 2021 tarihinden önce sunulan veya onaylanan bir tıbbi cihazla birlikte ambalajlanmış 
tıbbi ürünlerin ruhsatlandırması için ve dosyanın bir EC sertifikası veya uygunluk beyanı 
içerdiği durumlarda, MDR ile uyumlu yeni bir EC sertifikası veya uygunluk beyanı ile önceki 
uygunluk kanıtının ikamesi için ruhsatta varyasyon başvurusuna gerek yoktur.  

                                                
6 MDR Madde 120(3) ve (4) uyarınca, 90/385/EEC sayılı Direktif veya 93/42/EEC sayılı Direktif’e göre düzenlenen 
geçerli bir uygunluk beyanı veya sertifika kapsamındaki belirli cihazlar, 26 Mayıs 2024'te sona erecek bir geçiş 
döneminde piyasaya arz edilebilir ve 26 Mayıs 2025'e kadar piyasada bulundurulabilir.  

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/product-information/product-information-templates-human
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/product-information/product-information-templates-human
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/product-information/product-information-templates-human
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3.4. Birlikte ambalajlanmış cihazım üst sınıfa yükselmişse ve ilk kez bir 
onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılması gerekiyorsa, eğer varsa 
hangi işlemleri yapmam gerekir? Yeni Haziran 2021  

Ruhsat, Tıbbi Cihaz Direktifi (MDD) kapsamında onaylanmış kuruluş değerlendirmesi 
gerektirmeyen ancak şimdi MDR kapsamında onaylanmış kuruluş değerlendirmesi gerektiren 
birlikte ambalajlanmış bir tıbbi cihaz içeriyorsa, tıbbi cihazın tasarımında ve kullanım amacında 
önemli bir değişiklik olmaması kaydıyla, MDD'ye uymaya devam ediyorsa 26 Mayıs 2024'e 
kadar cihaz piyasaya arz edilmeye devam edebildiği bir geçiş aşaması vardır. Ancak, piyasaya 
arz sonrası gözetim, piyasa gözetimi ve denetimi, vijilans ve cihazların iktisadi işletmecilerinin 
kaydı ile ilgili olarak MDR gereklilikleri geçerli olacaktır.  
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4. Tıbbi cihazlarda yardımcı tıbbi maddeler için konsültasyon 
prosedürü (Madde 1(8))  

4.1. 93/42/AET sayılı tıbbi cihaz Direktifi kapsamında hâlihazırda danışılan bir 
yardımcı tıbbi madde için ne tür bir konsültasyon prosedürüne başvurulması 
gerekmektedir? Yeni Haziran 2021 

MDR Madde 52(9)'a göre, MDCG Rehberi 2020-12 tarafından açıklandığı üzere onaylanmış 
kuruluşların, 93/42/EEC sayılı tıbbi cihaz Direktifi kapsamında hâlihazırda danışılan yardımcı 
tıbbi maddeler için MDR kapsamındaki uygunluk değerlendirmesinin bir parçası olarak bir ilaç 
yetkili otoritesinden bir konsültasyon talep etmesi gerekmektedir.  

MDR uyarınca görüş talep etmek için yaklaşan bir varyasyon fırsatını elde etmek mümkündür. 
Tam bir ilk konsültasyonun mu yoksa bir takip (varyasyon) konsültasyonunun mu sunulacağını 
belirlemek için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.  

Bu kılavuz yalnızca EMA konsültasyonu için uygulanabilir. Ulusal yetkili otorite (NCA) 
konsültasyonu için lütfen onların ulusal kılavuzuna bakınız veya NCA ile işbirliği yapınız.  

Tablo 2 93/42/AET sayılı Direktif kapsamında hâlihazırda bir konsültasyonun yapıldığı MDR kapsamındaki yardımcı 
tıbbi maddeler için EMA konsültasyonu 

Prosedür tipi Zaman çizelgesi Şartlar Dokümantasyon 
Tip IA 
varyasyon  

30 gün EMA tarafından düzenlenen 
önceki görüş 
Cihazda değişiklik yok 
Yardımcı cihazda değişiklik yok 
OK değerlendirmesinde 
değişiklik yok  
veya sadece "idari" değişiklikler 

• İmalat sürecinin tanımını ve 
maddenin cihazda ihtiva 
edilmesinin kullanışlılığına 
ilişkin verileri içeren tam 
ambalaj (MDR Ek IX kısım 
5.2 uyarınca)  

• Uygulanabilir olduğu şekilde, 
hangi ögelerin değiştirildiğini 
ayrıntılandıran imalatçı ve 
NB beyanı 

Tip IB 
varyasyon 

İlk aşama 30 gün 
(RSI ve 60 güne 
kadar yanıtların 
değerlendirilmesi 
olasılığı ile) 

EMA tarafından düzenlenen 
önceki görüş 
Minör varyasyon ((AT) 
1234/2008 sayılı Komisyon 
Tüzüğüne analojik olarak 
sınıflandırıldığı gibi) ve/veya 
OK’nın uygunluk 
değerlendirmesinde değişiklik 
(OK’nın MDD 
konsültasyonundan farklı olduğu 
durumlar buna dâhildir) 

Tip II 
varyasyon 

İlk aşama 60 veya 
90 gün (RSI ve 210 
güne kadar 
yanıtların 
değerlendirilmesi 
olasılığı ile) 

EMA tarafından düzenlenen 
önceki görüş 
Major varyasyon ((AT) 
1234/2008 sayılı Komisyon 
Tüzüğüne kıyasen 
sınıflandırıldığı gibi) 

Tam ilk 
konsültasyon 

210 güne kadar Farklı bir yetkili otorite, önceki 
görüşü düzenlemiştir. 

Yukarıdakilere ek olarak:  
• Önceki konsültasyondan 

alınan ulusal yetkili otorite 
görüşü 

 

https://ec.europa.eu/health/system/files/2020-09/md_mdcg_2020-12_guidance_transitional_provisions_en_0.pdf
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