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Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri

Yürürlük tarihleri

• (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü’ne tam uyumlu olarak
hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” 02.06.2021 tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanmış olup 26/05/2021 tarihinden itibaren geçerli
olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

• (AB) 2017/746 sayılı “İn vitro Tanı Tıbbi Cihazları Tüzüğü’ne paralel
olarak hazırlanan “İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ise
02.06.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olup ilgili
Yönetmelik 26/05/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
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KAPSAM
ve

TANIMLAR 
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Yeni Yönetmeliklerin İçeriği

I.KISIM

•Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ürünlerin Mevzuat Durumu

II. KISIM

•Cihazların Piyasada Bulundurulması ve Hizmete Sunumu, İktisadi 
İşletmecilerin Yükümlülükleri, CE İşareti, Serbest Dolaşım 

III. KISIM 

•Cihazların Tanımlanması ve İzlenebilirliği, Cihazların ve İktisadi 
İşletmecilerin Kaydı, Tıbbi Cihazlara İlişkin Avrupa Veri Tabanı

IV. KISIM 

•Onaylanmış Kuruluşlar 

V. KISIM

•Uygunluk Değerlendirme 

VI. KISIM 

VII. KISIM 

•Piyasaya Arz Sonrası Gözetim, Vijilans ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

VIII. KISIM 

•Ülkeler Arası İşbirliği, Tıbbi Cihaz Koordinasyon Grubu ve Cihaz Kaydı 

IX. KISIM 

•Gizlilik, Verilerin Korunması, Finansman ve Cezalar

X. KISIM

•Nihai Hükümler

I.KISIM 

II. KISIM

III. KISIM 

• Performans Özeti

IV. KISIM 

V. KISIM

VI. KISIM 

• Klinik Kanıt, Performans Değerlendirme 
ve Performans Çalışmaları

VII. KISIM 

VIII. KISIM 

• AB Referans Laboratuvarları

IX. KISIM 

X. KISIM

I.KISIM 

II. KISIM

• Yeniden işleme

III. KISIM 

• Klinik Performans Özeti

IV. KISIM 

V. KISIM

VI. KISIM 

• Klinik Değerlendirme ve Klinik 
Araştırmalar 

VII. KISIM 

VIII. KISIM 

IX. KISIM 

X. KISIM

Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği In Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazlar 
YönetmeliğiORTAK

• Sınıflandırma • Sınıflandırma
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Eski – Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin Kapsam Farklılıkları

Eski TCY

VYATCY*

Yeni 
TCY

Tıbbi amaçlı olmayan 
ürünler 
(Ek XVI) 

Cansız veya cansız
hale getirilmiş insan
doku veya hücrelerin
türevleri kullanılarak
imal edilen cihazlar

• Diğer Direktiflerle düzenlenen
ürünler (gıda, kozmetik, tıbbi
ürünler, kan ürünleri vb.)

ve
• İleri tedavi ürünleri ve canlı

materyaller içeren ürünler
kapsam dışı bırakılmıştır.

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

• İn vitro tanı cihazını bütünleşik parça olarak ihtiva eden
cihazlar,

• Ayrı olarak kullanıldığında tıbbi ürün olarak kabul edilen ve
cihazın işlevine yardımcı olan bir maddeyi bütünleşik bir
parça olarak ihtiva eden cihazlar ve

• Cihazın fonksiyonuna yardımcı olmak üzere cansız insan
kaynaklı dokuları veya hücreleri ya da bunların türevlerini
bütünleşik bir parça olarak ihtiva eden cihazlar

• Bir tıbbi ürünü tatbik eden bazı cihazlar

*Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
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Eski – Yeni İn vitro Tanı Amaçlı TCY Kapsam Farklılıkları

İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği 

Eski İn 
Vitro Tanı 

TCY

“mesafeli 
satışlar” 
yoluyla 
sunulan 

cihazlar ve 
test hizmetleri

tıbbi bir 
koşulu veya 

hastalığı 
tahmin 
etmeyi 

amaçlayan 
testler

destek 
tanı 

cihazları
yazılım

hastabaşı
teste 

yönelik 
cihazlar

Bir tıbbi cihazın in vitro tanı cihazı parçası,
• İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

hükümlerine tabidir. 
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Eski – Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
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

İfade eder.
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İn vitro tanı cihazı (İn vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz):

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 veya sistem olan tıbbi cihazları

İfade eder.

Eski – Yeni İn vitro Tanı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
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İKTİSADİ İŞLETMECİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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İktisadi İşletmeciler

İktisadi işletmeci:
• İmalatçıyı
• yetkili temsilciyi
• İthalatçıyı
• Dağıtıcıyı
• Sistem ve işlem paketlerini piyasaya arz

eden gerçek ya da tüzel kişilerdir.
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İktisadi İşletmecilerin Tanımları ve Temel Yükümlülükleri

İmalatçının Yükümlülükleri 
(TCY Madde 10 – İn vitro tanı TCY Madde 11)

• Risk yönetimi sistemi
• Klinik değerlendirme/piyasaya arz sonrası klinik takip (PMCF)

(TCY)
• Performans değerlendirme/piyasaya arz sonrası performans takip

(PMPF) (İn vitro tanı TCY)
• Teknik dokümantasyon
• AB uygunluk beyanı, CE iliştirme
• UDI (Tekil Cihaz Kimlik Sistemi)
• Kalite yönetim sistemi
• Piyasaya arz sonrası gözetim (PMS) sistemi
• Etiketleme
• Olumsuz olayları /saha güvenliği düzeltici faaliyetleri (FSCA) kaydeder

ve raporlar
• Zarar tazminatı için gerekli mali teminatı sağlar
• Mevzuata uyum sorumlusu

İmalatçı:

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 kişidir.
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İktisadi İşletmecilerin Tanımları ve Temel Yükümlülükleri

Yetkili temsilci
• İmalatçının Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışında yerleşik olması durumunda

bu Yönetmelik kapsamındaki bazı yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek
üzere imalatçı tarafından yazılı bir şekilde görevlendirilen Türkiye veya AB
üyesi ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

2021 yılında, tıbbi cihaz teknik mevzuatının tam uyumlu olduğuna ilişkin 
imzalanan GBOK beyanları ile;
TR ve AB arasında ;

• Yetkili temsilciler karşılıklı olarak tanınmaya devam etmektedir.
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İktisadi İşletmecilerin Tanımları ve Temel Yükümlülükleri

İthalatçı ve 
Dağıtıcılar

CE işareti/
etiketleme / AB 

uygunluk beyanı/ 
UDI tahsisini 

doğrulama

Depolama/
nakledilme 

koşullarına uyma

Ciddi risk teşkil 
eden / sahte

cihazları Kuruma 
bildirme

Şüpheli olumsuz 
olaylar hakkındaki 

şikayetleri /
raporları iletme

Düzeltici
faaliyetlerde

işbirliği yapma

Cihaz 
numunelerini 

bedelsiz sunma/ 
cihaza erişimi 

sağlama

İthalatçı
TCY Madde 13 –

İn vitro tanı TCY Madde 14

• Cihaza/ambalajına/
beraberindeki bir dokümana
kendi bilgilerini iliştirme

• Kayıt işlemine kendi
bilgilerini ekleme

• Şikâyetlerin, uygun olmayan
cihazların, geri çağırmaların
ve piyasadan çekmelerin
kaydını tutma

• EC Sertifikaları ile
Uygunluk Beyanlarını
saklama

• Yetkili temsilci atandığını
doğrulama

Dağıtıcı
TCY Madde 14 –

İn vitro tanı TCY Madde 15

• İthalatçının cihaza/
ambalajına/ beraberindeki bir
dokümana bilgilerini
iliştirdiğini doğrulama

• Cihazın uygunluğunu
göstermeye yönelik
dokümanları sağlama
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İthalatçılar ve dağıtıcıların imalatçı sayıldığı durumlar

• Kendi adı, kayıtlı ticari unvanı veya kayıtlı ticari markası altında 
bir cihazı piyasada bulundurması,

• Cihazın kullanım amacını değiştirmesi, 
• Uygulanabilir gerekliliklere uygunluğun etkilenebileceği bir 

şekilde cihazı modifiye etmesi halinde 
 İmalatçı sayılır. 

NOT: Kullanım amacını değiştirmeden münferit bir 
hasta için birleştiren veya uyarlayan herhangi bir kişi için 
imalatçı yükümlülüğü uygulanmaz.
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Bir cihazın uygulanabilir gerekliliklere uygunluğunu etkileyebilecek bir
Modifikasyon olarak kabul edilmediği durumlar:

• İmalatçı tarafından sağlanan bilgilerin ya da pazarlama için gerekli 
diğer bilgilerin çeviri dâhil temini

• Orijinal durumu koruyacak şekilde yeniden ambalajlama/dış ambalaj 
değişikliği

 Kalite yönetim sistemi (KYS) kurulması,
 Bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen KYS ile ilişkili 

sertifikanın sunulması,
 En az 28 gün önce imalatçı ve Yetkili Otorite’nin 

bilgilendirilmesi,
 Talep üzerine, çevirisi yapılmış etiket, kullanım talimatı, yeniden 

ambalajlanmış cihaz numunesinin sunulması
 Kendi bilgilerinin eklenmesi

İthalatçılar ve dağıtıcıların imalatçı sayıldığı durumlar

Daha fazla bilgi için;
MDCG 2021-23
MDCG 2021-26
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Mevzuata Uyum Sorumlusu

• Cihazın salıverilmesinden önce KYS’ye uygunluğunun kontrol edilmesini,
• Teknik dokümantasyon ve UB düzenlenmesini ve güncel olmasını,
• Piyasaya arz sonrası gözetim (PMS) gerekliliklerinin karşılanmasını,
• Vijilans kapsamında Yetkili Otoritelere raporlanmasını,
• Araştırma amaçlı cihazlar için genel güvenlilik ve performans beyanının hazırlanmasını
sağlamaktan sorumludur.

• İmalatçılar ve Yetkili temsilciler, mevzuata uyumdan sorumlu en az bir kişiyi
kuruluşlarının bünyesinde bulundurmak zorunda.

• Mikro ve küçük işletmeler, mevzuata uyumdan sorumlu kişi bulundurma zorunda
değiller,
 Ancak kalıcı ve sürekli olarak mevzuata uyumdan sorumlu bir kişiden hizmet

almaları gerekir.
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PİYASAYA ARZ ÖNCESİ 
ADIMLAR



Piyasaya Arz Öncesi Adımlar

18

UDI-PI iliştirilmesi

CE İşareti iliştirilmesi 

Uygunluk Beyanı hazırlanması 

UDI-DI atanması 

Uygunluk değerlendirme prosedürünün uygulanması 

Teknik dokümantasyon hazırlanması 

Uygunluk değerlendirme prosedürünün belirlenmesi 

Uygulanabilir güvenlilik ve performans gerekliliklerinin belirlenmesi 

Risk sınıfının belirlenmesi 

Cihazın (in vitro tanı) TCY kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi



«3.1. Sınıflandırma kurallarında, cihazların 
kullanım amacı esas alınır.»
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SINIFLANDIRMA 51 inci Madde/Ek - VIII



İnvaziv Olmayan Cihazlar

İnvaziv Cihazlar

Aktif Cihazlar 

Özel Kurallar

Sınıflandırma kurallarına yönelik 4 adet kategori: 
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SINIFLANDIRMA 

Kural: 13 - 18

Kural: 9 – 12 

Kural: 5 - 8

Kural: 1 - 4

Kural: 14 - 22

Kural: 9 – 13 

Kural: 5 - 8

Kural: 1 - 4

51 inci Madde/Ek - VIII



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 stanti

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
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SINIFLANDIRMA 49 nci Madde/Ek - VIII

ESKİ 

Ek – II A Listesi

Ek – II B Listesi

Kişisel test amaçlı

İn vitro Diğer

Sadece 
uygunluk 

beyanı 
gereken

%93

Onaylanmış 
Kuruluş 
gereken 

%7 

YENİ

D

C

B

A

Onaylanmış 
Kuruluş 
gereken

%84 

Sadece uygunluk 
beyanı gereken

%16

Yüksek Risk

Düşük Risk

Artan risk



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
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UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 

• Belli bir sınıf için birden fazla yol mevcut olabilir. 

• Uygunluk değerlendirmesi yolunu imalatçı seçer. 

• Onaylanmış Kuruluş 
 Seçilen eklere göre değerlendirir ve yerindeliği doğrular.
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Bölüm 2: UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 
52 ila 60 ıncı Maddeler
Ek – IX, X ve XI

Eski Yeni Karşılaştırması

EK II 
(Kısım 4 hariç) EK IX 

(Bölüm  I ve III) 

EK II 
(Kısım 4) EK IX 

(Bölüm  II) 

EK III 
EK X 

EK IV EK XI 
Kısım B 

EK V EK XI 
Kısım A 

EK VI 
----

EK VII Madde 19 + 
EK II, III

• Tam Kalite Güvencesi ↔ Kalite Yönetim Sistemi 
 KYS tabanlı; Tasarım, İmalat, Son İnceleme  

• Tasarım İncelemesi ↔ Teknik Dokümantasyon  
 Ürün tabanlı; Dokümantasyon gözden geçirmesi 

• Tip İncelemesi ↔ Tip İncelemesi 
 Ürün tabanlı; Tip testi + Dokümantasyon Gözden geçirmesi 

• Doğrulama ↔ Ürün Doğrulaması 
 Ürün tabanlı; Test edilen münferit cihazlar

• Üretim Kalite Güvencesi ↔ Üretim Kalite Güvencesi
 KYS tabanlı; İmalat, Son İnceleme

• Ürün Kalite Güvencesi ↔ ----
 KYS tabanlı; Son İnceleme

• Uygunluk Beyanı ↔ AB Uygunluk Beyanı 
 Sınıf I cihazlar için
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Bölüm 2: UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 

Eski Yeni Karşılaştırması

EK IV 
(Kısım 4 hariç) EK IX 

(Bölüm  I ve III) 

EK IV 
(Kısım 4) EK IX 

(Bölüm  II) 

EK V 
EK X 

EK VI EK XI 
(5 numaralı madde) 

EK VII 
EK XI 

EK III Madde 18 + 
EK II, III

• Tam Kalite Güvencesi ↔ Kalite Yönetim Sistemi 
 KYS tabanlı; Tasarım, İmalat, Son İnceleme  

• Tasarım İncelemesi ↔ Teknik Dokümantasyon  
 Ürün tabanlı; Dokümantasyon gözden geçirmesi 

• Tip İncelemesi ↔ Tip İncelemesi 
 Ürün tabanlı; Tip testi + Dokümantasyon Gözden geçirmesi 

• Tip Doğrulama ↔ Ürün Doğrulaması 
 Ürün tabanlı; Test edilen münferit cihazlar

• Üretim Kalite Güvencesi ↔ Üretim Kalite Güvencesi
 KYS tabanlı; İmalat, Son İnceleme

• Uygunluk Beyanı ↔ AB Uygunluk Beyanı 
 Sınıf A cihazlar için

50 ila 57 inci Maddeler
Ek – IX, X ve XI



TEKNİK DOKÜMANTASYON

* EkII’de teknik dokümantasyon, EkIII’te piyasaya arz
sonrası gözetime (PMS) ilişkin teknik dokümantasyon
detaylandırılmıştır.
** Teknik dokümantasyon; piyasaya arz sonrası
gözetim (PMS) planı ve raporu içermek zorundadır.
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1. Cihaz tanımı ve spesifikasyonları
Temel UDI-DI, Bilimsel olarak kanıtlanmış etki mekanizması, tıbbi cihaz olmasına
ilişkin gerekçe, risk sınıfı uygulanabilir kurallar, yeni özellikler, varyantlar ve
konfigürasyonlar vb.

2. İmalatçı tarafından temin edilecek bilgiler
Tanıtım materyalleri, Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti( SSCP) vb.

3. Tasarım ve imalat bilgileri
Tasarım aşamalarının anlaşılmasına olanak sağlayacak bilgiler vb.

4. Genel güvenlilik ve performans gereklilikleri
Uygulanabilir olan genel güvenlilik ve performans gerekliliklerini karşılamak için
kabul edilen çözümler, gerekçeleri, validasyonu ve doğrulaması, hangi gereklilikler
uygulanabilir? Uygulanmayanlara ilişkin gerekçeler nedir? vb.

5. Fayda-risk Analizi ve risk yönetimi
Risk yönetim sisteminin sonuçları vb.

6. Ürün doğrulama ve validasyon
Yürütülen testler ve/veya çalışmaların sonuçlarının eleştirel analizleri, yeni bir test
yapılmamışsa, bu karar için bir gerekçe, klinik değerlendirme raporu ve klinik
değerlendirme planı, PMCF (Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip) planı, PMCF
değerlendirme raporu ya da PMCF’nin neden uygulanabilir olmadığına dair bir
gerekçe vb.



• Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip (PMCF) Planı- PMCF 
Değerlendirme Raporu

• Piyasaya Arz Sonrası Gözetim ( PMS) Planı–PMS Raporu
• Klinik Değerlendirme Planı– Klinik Değerlendirme Raporu
• Periyodik Güvenlilik Güncelleme Raporu
• Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti 
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TEKNİK DOKÜMANTASYON



29

Klinik Değerlendirme ve Klinik Araştırmalar
Klinik veri

Bir cihazın kullanımından elde edilen

 Klinik araştırmalardan,
 Cihaza eşdeğerliliği gösterilebilen bir cihazla ilgili klinik araştırmalardan ya da bilimsel literatürde raporlanan

diğer çalışmalardan,
 Cihaza veya bu cihaza eşdeğerliliği gösterilebilen bir cihaza yönelik hakemli bilimsel literatürde yayımlanmış

raporlardan,
 Piyasaya arz sonrası gözetimden, özellikle piyasaya arz sonrası klinik takipten gelen klinikle ilgili bilgilerden
sağlanan güvenlilik ve performansa ilişkin bilgileri ifade eder.

Klinik değerlendirme

Klinik verileri sürekli olarak oluşturma, toplama, analiz etme ve değerlendirmeye yönelik sistematik ve planlı bir
süreci ifade eder.

Klinik değerlendirmenin amacı

Cihazın normal kullanım koşulları altında,

• genel güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygunluğunun doğrulanması,

• İstenmeyen yan etkilerin ve fayda/risk oranının değerlendirilmesidir.

Ek XVI’da listelenen ürünlerin klinik değerlendirmeleri;

• Piyasaya arz sonrası gözetimden, piyasaya arz sonrası klinik takipten ve
gerektiği hallerde spesifik klinik araştırmadan elde edilen veriler dâhil olmak
üzere güvenliliğe ilişkin verilere dayanır.

 Benzer bir tıbbi cihazdan elde edilen klinik verilerin esas alındığı durumlar
gerekçelendirilmez ise bu ürünler için klinik araştırma yapılması gerekir.
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Klinik Değerlendirme ve Klinik Araştırmalar

Piyasaya arz sonrası klinik takip planının ve piyasaya arz sonrası gözetim planının
uygulanmasından elde edilen klinik verilerle;

 Klinik değerlendirme ve dokümantasyonu cihazın yaşam döngüsü boyunca
güncellenir.

Sınıf III cihazlar ve implante edilebilir cihazlar içinse;
 Piyasaya arz sonrası klinik takip değerlendirme raporu ve uygulanabildiği hallerde

güvenlilik ve klinik performans özeti, asgari yılda 1 kez güncellenir.

Klinik araştırma başvurusu

Bir klinik araştırmanın sponsoru, Kuruma Ek XV’te yer
alan dokümantasyonla birlikte başvuru yapar.
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CİHAZLARIN ve İKTİSADİ İŞLETMECİLERİN KAYDI
ve

EUDAMED
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Cihazların Ve İktisadi İşletmecilerin Kaydı

• Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında Eudamed’e aktör kaydı  yapması gereken iktisadi 
işletmeler;

• İmalatçı
• Yetkili Temsilci
• İthalatçı
• SIP Üreticisi

• Dağıtıcının kayıt yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Ülkemizde faaliyet gösteren ilgili iktisadi işletmecilerin EUDAMED’te aktör kayıt
başvurularını yapması gerekmektedir.

• Yapılan başvurular Kurumumuz tarafından incelenmektedir.

• Teknik dokümantasyonu tamamlanmış ve UB ile varsa EC sertifikası
düzenlenmiş tıbbi cihazların piyasaya arz edilmesi için;
 Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) ve tıbbi cihazlara ilişkin Avrupa

Veritabanına (EUDAMED) kaydedilmesi gerekir.
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EUDAMED

 EUDAMED modülleri:

 Aktör Kayıt Modülü
 UDI ve Cihaz Kayıt Modülü
 Onaylanmış Kuruluşlar Ve

Sertifikalar
• Klinik Araştırmalar

&Performans çalışmaları
• Vijilans Ve Piyasaya Arz

Sonrası Gözetimi
• Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
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EUDAMED

• Aktör kayıt modülü, Aralık 2020'den itibaren kullanıma açılmıştır.
• UDI/cihaz kaydı ile ilgili modül, Ekim 2021'den itibaren kullanıma açılmıştır.
• Onaylanmış Kuruluşlar ve Sertifikalar modülü, inceleme mekanizması ve

klinik değerlendirme konsültasyon prosedürü (CECP) işlevleri dışında Ekim
2021'den itibaren kullanıma açılmıştır.

• Kalan modüller; Vijilans, Klinik Araştırma & Performans Çalışmaları ve
Piyasa Gözetimi geliştirme aşamasındadır.
 Bu modüller, EUDAMED sisteminin tamamı (altı modülün tümü dahil)

tamamen işlevsel olduğu ilan edildiğinde piyasaya sürülecektir.
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EUDAMED
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PİYASAYA ARZ SONRASI 
ADIMLAR



• Piyasaya arz sonrası gözetim sistemi

• Piyasaya arz sonrası gözetim planı

• Piyasaya arz sonrası gözetim raporu

• Periyodik güvenlilik güncelleme raporu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 37

Piyasaya Arz Sonrası Gözetim
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Piyasaya Arz Sonrası Gözetim

Piyasaya Arz Sonrası Gözetim Sistemi (PMS) (Madde 81)

• Tüm imalatçılar, her bir cihaz için risk sınıfıyla orantılı ve cihaz 
tipine uygun bir şekilde kurar.

• Kalite yönetim sisteminin bir parçasıdır.

Piyasaya arz sonrası gözetim sistemi;

• Kullanım ömrü boyunca bir cihazın kalitesi, performansı ve 
güvenliliğine ilişkin ilgili verileri aktif ve sistematik bir şekilde 
toplamak, kaydetmek ve analiz etmeyi,

• Gerekli sonuçları çıkarmayı,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlemeyi, uygulamayı ve izlemeyi
kapsar.

PMS verileri ile teknik dokümantasyon güncellenir.

Piyasaya arz sonrası gözetim planı (Madde 82 )

• PMS, PMS planına dayanır.
• Piyasaya arz sonrası gözetim planı, teknik

dokümantasyonun bir parçasını oluşturur.

PMS planı ;
• Piyasaya arz sonrası klinik takip planını (PMCF) ya da 

piyasaya arz sonrası klinik takibin neden uygulanabilir 
olmadığına dair bir gerekçeyi içerir.
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Piyasaya Arz Sonrası Gözetim

Piyasaya arz sonrası klinik takip (PMCF)  TCY Ek XIV Kısım B

Piyasaya arz edilmiş CE İşaretli cihazlarda, klinik kullanımdan elde edilen verileri sürekli ve proaktif olarak
toplamak ve değerlendirmek üzere yürütülen süreçtir

• Cihazın beklenen ömrü boyunca güvenliliğini ve performansını doğrulama

• Tanımlanmış risklerin sürekli kabul edilebilirliğini sağlamak

• Bilinmeyen yan etkileri tanımlamak

• Tanımlanmış yan etki ve kontraendikasyonları izlemek

• Gerçek kanıtlara dayanarak ortaya yeni çıkan riskleri tespit etmek

• Kullanım amacının teyidi amacıyla olası yanlış veya endikasyon dışı kullanımı tanımlamak

Amacıyla gerçekleştirilir.
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Piyasaya Arz Sonrası Gözetim

.

Sınıf I cihazlar için
PMS Raporu

CAPA gerekçeleri, PMS verilerinin analizi ve çıktıları,
Gerekli oldukça güncellenir. 

Sınıf IIa, Iıb ve III cihazlar için
Periyodik güvenlik güncelleme raporu(PSUR)

Her cihaz/kategorisi/grubu için CAPA* gerekçeleri ve açıklamaları,
PMS verilerinin analizi ve çıktıları, fayda-risk tespiti sonuçları, PMCF
bulguları, satış hacmi, kullanılan popülasyonun büyüklüğü ve
özellikleri, kullanım sıklığı
Sınıf III ve IIb cihazlar için yıllık;
Sınıf IIa cihazlar için asgari iki yılda bir ve gerekli oldukça güncellenir.

İmplante edilebilir cihazlar ve sınıf III cihazlar için
Güvenlilik ve klinik performans özeti (SSCP)

Temel UDI-DI, cihazı ve imalatçıyı tanımlayıcı bilgiler(SRN), kullanım
amacı, (kontr)endikasyonlar, hedef popülasyonlar, önceki nesillere veya
varyantlara atıf, cihazla birlikte kullanılması amaçlanan aksesuarların,
diğer cihazların ve ürünlerin açıklaması, olası tanı veya tedavi
alternatifleri, uygulanan HS ve OS’lere atıf, klinik değerlendirme özeti
ve PMCF hakkında ilgili bilgiler, önerilen kullanıcı profili ve eğitimleri,
artık riskler ile istenmeyen etkiler hakkında bilgiler, uyarılar ve
önlemler,
Asgari yıllık olarak güncellenir.

*CAPA düzeltici ve önleyici faaliyet
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Olumsuz olay

• Ergonomik özelliklerden kaynaklanan kullanım hataları da
dâhil olmak üzere, piyasada bulundurulan bir cihazın
karakteristiklerinde ya da performansında herhangi bir arıza ya
da bozulmanın yanı sıra, imalatçı tarafından sağlanan
bilgilerdeki herhangi bir yetersizliği veya istenmeyen herhangi
bir yan etkiyi, olayı ifade eder.

Ciddi olumsuz olay

• Hastanın, kullanıcının ya da başka bir kişinin ölümüne,
• Hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin sağlık durumunda

geçici ya da kalıcı ciddi bozulmaya,
• Ciddi kamu sağlığı tehdidine, doğrudan veya dolaylı olarak

yol açan, yol açmış olabilecek veya yol açabilecek olan
herhangi bir olumsuz olayı ifade eder.

Vijilans

Ciddi olumsuz olayların raporlanması 

• Ciddi kamu sağlığı tehdidi var ise derhal ve en geç 2 gün 
• Ölüm veya sağlık durumunda ciddi bozulma var ise en geç 10 gün içinde
• Ciddi olumsuz olaylar  en geç 15 gün içinde 
raporlanır. (IVDR ‘da da aynı süreler içinde)

Periyodik özet raporları

• İmalatçı, aynı cihaz veya cihaz tipiyle meydana gelen;
 Kök nedenin belirlenmiş olduğu,
 Bir saha güvenliği düzeltici faaliyetin uygulandığı,
 Olumsuz olayların yaygın olduğu ve iyi bir şekilde dokümante edildiği

benzer ciddi olumsuz olaylar için
 İmalatçı ile Yetkili Otorite’nin içerik, sıklık ve format konusunda anlaşması

şartıyla
periyodik özet raporları sunabilir.
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Saha güvenliği düzeltici faaliyeti

Piyasada bulundurulan bir cihazla ilgili ciddi olumsuz olay riskini önlemek ya da azaltmak
amacıyla teknik veya tıbbi nedenlerle imalatçı tarafından yürütülen düzeltici faaliyet.

Vijilans

Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyetlerin Raporlanması

• Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyeti (FSCA/SGDF) ivedi olmaması halinde, yürütülmeden
önce raporlanmalıdır.

• FSCA’ya ilişkin risk değerlendirmesi yapılır.
• Saha Güvenliği Bildirimi (FSN) düzenlenir.
• FSN taslağı yorumlaması için Yetkili Otoriteye sunulur.
• FSN; UDI ve SRN’yi içerir; içeriği tüm devletler için aynı olur.
• FSN; cihaz arızası ve risklerini belirtir; yapılması gereken faaliyetleri açıklar.
• Kamuya açık olur.
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Trend raporu
• Ciddi olumsuz olay haricindeki olumsuz olayların 
• Beklenen istenmeyen yan etkilerin
Sıklığı ve şiddetindeki istatistiki anlamlı her artış trend raporlaması ile 
raporlanır.

 Şiddet ve sıklığa ilişkin öngörü teknik dosyada belirtilmelidir.

Vijilans
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GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
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Geçiş Hükümleri

05/05/2017 26/11/2017 26/05/2021 26/05/2022 26/05/2024 26/05/2025

AB resmi 
gazetesinde 
yayımlanması

OK’ların atama 
süreçlerinin 
başlaması

TCY/MDR yürürlük 
tarihi

MDD/AIMDD Ek IV 
kapsamında 
düzenlenen 
sertifikalar 
27/05/2022
tarihinden itibaren 
geçersiz olması

Bu tarihten itibaren 
cihazlar MDR 
kapsamında 
sertifikalandırılması

MDD/AIMDD 
kapsamında geçerli 
sertifikalar ile 
piyasaya arz edilen 
cihazların piyasada 
bulundurulabileceği 
son tarih.

• piyasada bulundurulabileceği son tarih 26/5/2025 

TCY Geçici Madde 1 (5) uyarınca ;

• Mülga Yönetmelik uyarınca sınıf I olan, 26/5/2021 tarihinden önce
uygunluk beyanı düzenlenmiş olan ve bu Yönetmelik uyarınca uygunluk
değerlendirmesi bir onaylanmış kuruluş gerektiren bir cihaz ya da

• Mülga Yönetmelik ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği uyarınca düzenlenen ve geçerli olan bir sertifikaya sahip bir
cihaz;

• MDR Kapsamında KYS, PMS, PGD, vijilans ve kayıt (cihaz, iktisadi
işletme kaydı) gerekliliklerinin karşılanması şartıyla,

 26/5/2021 tarihinden itibaren 110 uncu madde ile yürürlükten
kaldırılan Yönetmeliklere uygun olmaya devam etmesi ve bu
cihazın tasarımında ve amaçlanan kullanımında önemli bir
değişiklik olmaması şartıyla 26/5/2024 tarihine kadar piyasaya arz
edilebilir.
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IVDR Geçiş Hükümlerinde Değişiklik

• Pandemi
• Mevcut tanı testleri için yeni gereklilikler
• In vitro tanı tıbbi cihazları için artan OK gerekliliği (artık yüzde 80’i )

gibi koşullar nedeniyle, Avrupa Komisyonu tarafından (AB) 2022/112 sayılı
Tüzük ile IVDR’ın yürürlüğüne yönelik geçiş sürelerinde değişikliğe
gidilmiştir.

IVDR Geçiş Hükümlerinde Değişiklik
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Yeni Getirilen Hükümlerle;

IVDD’ye uygun olmaya devam etmesi ve bu cihazların tasarımında ve kullanım
amacında önemli bir değişiklik olmaması şartıyla;
• IVDD kapsamında düzenlenmiş ve geçerli sertifikası olan cihazlar 26 Mayıs 2025

tarihine kadar piyasaya arz edilebilir.

IVDD’ye uygun olmaya devam etmesi ve bu cihazların tasarımında ve kullanım
amacında önemli bir değişiklik olmaması şartıyla;
• IVDD uyarınca 26 Mayıs 2022 tarihinden önce uygunluk beyanı düzenlemiş olan

ve uygunluk değerlendirme prosedüründe OK gerektirmeyen ve

• yeni Yönetmelik uyarınca uygunluk değerlendirme prosedüründe OK gerektiren;
 sınıfı D’ye yükselen cihazlar, 26/5/2025,
 sınıfı C’ye yükselen cihazlar, 26/5/2026,
 sınıfı B’ye yükselen cihazlar, 26/5/2027,
 steril durumda piyasaya arz edilen sınıfı A’ya yükselen cihazlar, 26/5/2027

tarihine kadar piyasaya arz edilebilir.

NOT: Piyasaya arz sonrası gözetim, piyasa gözetimi ve denetimi, vijilans, iktisadi
işletmecilerin ve cihazların kaydı ile ilgili gereklilikler yeni Yönetmeliğe uygun olmalıdır.

Son gelişmeler

 26/5/2022 tarihinden önce yasal olarak piyasaya arz edilen tüm
cihazlar 27/5/2025 tarihine kadar,

 26/5/2022 tarihinden itibaren piyasaya arz edilenler ise;

• geçerli IVDD sertifikası olanlar veya sınıfı D’ye
yükselen cihazlar, 26 mayıs 2026,

• sınıfı C’ye yükselen cihazlar, 26/5/2027,

• sınıfı B’ye ve Steril sınıf A’ya yükselen cihazlar,
26/5/2028,

Tarihlerine piyasada bulundurulabilir.

Kurumumuzda da söz konusu süreçlerle ilgili revizyon 
çalışmaları yürütülmektedir.



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

Daha ayrıntılı bilgi için…

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
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TEŞEKKÜRLER…

TIBBİ CİHAZ ONAYLANMIŞ KURULUŞ VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

AB Mevzuatı Uyum Birimi

Eposta: mdreg@titck.gov.tr

Mart 2022
ANKARA

GÖRÜŞ/SORU…GÖRÜŞ VE SORULARINIZ…
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