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Diğerleri (yalnız tıbbi amaçlı kaydırıcı jeller)

Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar (yalnız tıbbi cihaz dezenfektanları)

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (yalnız tıbbi cihaz dezenfektanları)

Diğerleri (yalnız tıbbi cihaz dezenfektanları)

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine 

veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (yalnız IVF ürünleri)

Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış plastik plakalar, levhalar, 

yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (Genel laboratuvar kullanımına yönelik olan cihazlar ve nitelikleri 

bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)

Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, 

yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde) (Genel laboratuvar kullanımına yönelik 

olan cihazlar ve nitelikleri bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen 

ürünler hariç)

Diğerleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve veterinerlikte kullanılanlar 

ile mamul ilaçlar hariç)

Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler (sadece tıbbi cihaz olarak kullanılan yara 

bandı ve flasterler)

Cerrahi dikişler için steril katgütler

Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar

Cerrahi poliglaktin iplik

Diğerleri

Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler (Yalnız tıp laboratuvarında 

kullanılanlar)

Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar, sentetik kemik greftleri

Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları

3002.11.00.00.00

3002.12.00.00.29

3002.13.00.00.00

3002.14.00.00.00

3002.15.00.00.00
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Sıtma teşhisi için test kitleri

Diğerleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve veterinerlikte kullanılanlar 

ile mamul ilaçlar hariç)

Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım 

olmayan bağışıklık ürünleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve 

veterinerlikte kullanılanlar ile mamul ilaçlar hariç)

Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım 

halinde bağışıklık ürünleri (Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve 

veterinerlikte kullanılanlar ile mamul ilaçlar hariç)

Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 

(Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar ve veterinerlikte kullanılanlar ile mamul 

ilaçlar hariç)

3006.10.90.10.19

3006.20.00.00.00

3006.40.00.00.13

3307.90.00.90.11

3307.90.00.90.19

3002.19.00.00.00

3005.10.00.00.00

3006.10.10.00.00

3006.10.90.10.11

3006.10.90.10.13

3822.00.00.20.00

3808.94.10.00.00

3808.94.90.00.11

3808.94.90.00.19

3821.00.00.00.00

3822.00.00.10.00

Ek-1

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ VE VÜCUT 

DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA 

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ
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Dahili kalp pilleri

Bilgisayarlı tomografi cihazları (yalnız tıbbi amaçlı kullanılanlar)

Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)

Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için) (veterinerlik amaçlı kullanılanlar 

hariç)

Tıbbi, cerrahi dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için (veterinerlik amaçlı kullanılanlar hariç)

Diğerleri (yalnız in vitro tanı cihazlar ile glukometreler/şeker ölçüm cihazları)

Cihazlar (kavitasyon, lipoliz ve tıbbi cihaz niteliği olan benzeri ürünler)

Diğerleri (kavitasyon, lipoliz ve tıbbi cihaz niteliği olan benzeri ürünler)

Mekanik ventilasyon cihazı (İnvaziv) (yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi cihazları/oksijen 

yoğunlaştırıcılar)

Mekanik ventilasyon cihazı (İnvaziv olmayan) (yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi 

cihazları/oksijen yoğunlaştırıcılar)

Diğerleri, aksam, parça ve aksesuarları dahil (yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi 

cihazları/oksijen yoğunlaştırıcılar)

Diğer maddelerden olanlar

Suni eklemler

Kalp kapakçıkları

Diğer uzuv ve organ iç protezleri (yalnız damar içine uygulanan tüm kalıcı stentler, yapay kalp, damar 

protezleri)

Diğerleri

Elektronik tansiyon aleti

Mekanik tansiyon aleti

Böbrek makinaları

Dializ ve fistula setleri

Kan torbaları

Her nevi bisturiler

Rahim içi aletler

Diğer alet ve cihazlar (yalnız glukometreler/şeker ölçüm cihazları ve İnsüflatör/Endaflatör cihazları)

Prezervatifler

Diyalizör (yalnız diyaliz makineleri için olanlar)

Diğerleri (kavitasyon, lipoliz ve tıbbi cihaz niteliği olan benzeri ürünler)

Kontak lensler

Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları

Diğerleri (Yalnız NLS Vücut tarama sistemi, Check-up cihazları)

Plastik maddelerden olanlar

Diğerleri

Metalden boru şeklinde iğneler

Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, 

yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) (Genel laboratuvar 

kullanımına yönelik olan cihazlar ve nitelikleri bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı 

amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)

Diğerleri (Genel laboratuvar kullanımına yönelik olan cihazlar ve nitelikleri bakımından imalatçısı 

tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)

3822.00.00.30.00

3822.00.00.90.19

4014.10.00.00.00

8421.29.80.00.11

9018.32.10.00.00

9018.39.00.00.00

9018.90.10.00.11

9018.90.10.00.12

8543.70.90.00.19

9001.30.00.00.00

9018.13.00.00.00

9018.19.90.00.19

9018.31.10.00.00

9027.80.80.00.00

9021.50.00.00.11

9022.12.00.00.00

9022.13.00.00.00

9022.14.00.00.00

9022.21.00.00.00

9019.20.90.00.00

9021.21.90.00.00

9021.31.00.00.00

9021.39.90.00.12

9021.39.90.00.13

9018.90.84.00.19

9019.10.10.00.11

9019.10.90.00.19

9019.20.10.00.00

9019.20.20.00.00

9018.90.30.00.11

9018.90.30.00.13

9018.90.50.00.12

9018.90.84.00.12

9018.90.84.00.18

9018.31.90.00.00
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