
8-10 Kas ım 2018 /  Gazi  Magosa /  KKTC

283

Cihaz İthalatnda En Önemli Soru:  
Tbbi Cihaz m, Aksesuar m, Kozmetik mi? 

The Most Important Question in Device Imports: 
Is it a Medical Device, an Accessory, or a Cosmetic? 

Mana SEZDİ 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Program 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 
Büyükçekmece Kampüsü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İstanbul, Türkiye) 

mana@istanbul.edu.tr 
 
 

Özetçe— İthal edilen cihazlarn Türkiye İlaç ve Tbbi Cihaz 
Ulusal Bilgi Bankas’na (TİTUBB) kaytlarnn yaplmas 
gerekmektedir. Bu kaytlar srasnda cihazlarn doğru 
tanmlanmas, cihazlarn takip edilmesi ve vergilendirilmesi 
açsndan önemlidir. Bazen gümrük görevlileri tarafndan, ithal 
edilen cihazn tbbi cihaz m, aksesuar m, kozmetik cihaz m 
olduğu konusunda kararszlk yaşanr. Bu gibi durumlarda, tbbi 
cihazlar konusunda yetkin uzman kişilerin bilirkişiliğine danşlr. 
Bu bildiride, cihaz tarife tanmlarnn nasl yaplacağ üzerinde 
durulmakta ve bu konuda örnek oluşturacak birkaç cihaz tarife 
tanmlamas sunulmaktadr. 

Anahtar Kelimeler — tbbi cihaz; aksesuar; kozmetik cihaz; 
ithalat. 

Abstract— Imported devices must be registered into the 
Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices National Data Bank 
(TİTUBB) . During these registrations the correct identification of 
the devices is important in terms of tracking and taxation of the 
devices. Occasionally, the customs officers are uncertain whether 
the imported device is a medical device, an accessory, or a cosmetic 
device. In such cases, the expertise of medical device specialists is 
consulted. In this paper, it is discussed how the device definitions 
are defined, and a few device definitions are presented as 
examples. 
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I. GİRİŞ  
Ülkemizde tbbi cihaz üretimi yok denecek kadar az 

olduğundan, sağlk hizmetinin temelini oluşturan tbbi cihazlar 
ağrlkl olarak yurtdşndan ithal edilmektedir. İthalat srasnda 
cihazlarn Türkiye İlaç ve Tbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas’na 
(TİTUBB) kaytlarnn yaplmas, bu kaytlar srasnda da 
cihazlarn doğru tanmlanmas,  hem Sağlk Bakanlğ tarafndan 
cihazlarn takip edilebilmesi, hem de vergilendirilmesi açsndan 
önemlidir. 

İthalatta cihaz gümrüğe girdiği andan itibaren, cihaz gümrük 
tarifesi üzerinden vergilendirme başlar. Tbbi cihaz için farkl, 
aksam/parça için farkl, aksesuar için farkl ve kozmetik cihaz 
için farkl katma değer vergi (KDV) oranlar sözkonusu 
olduğundan, tarife tanmlamalarnn doğru yaplmas gerekir. 

Cihaz tarife tanmlamalar ürünü ithal eden firmalar tarafndan 
yaplr. Ancak, gümrük memurlarnn tbbi cihazlar 
konusundaki bilgi ve tecrübe yetersizlikleri nedeniyle, gelen 
ürünlerin tanmlamalar konusunda sk sk problemle 
karşlaşlr. Gümrük görevlileri ithal edilen ürün tbbi cihaz m, 
aksam/parça m, aksesuar m, veya kozmetik cihaz m? sorusuna 
cevap ararlar ve bu konuda yetkin olan tbbi cihaz 
uzmanlarndan bilirkişilik hizmeti alrlar. 

Gümrük tarifesinde ürün snflandrlmas iki kurala göre 
gerçekleştirilir. 

• Ürünün yapldğ maddeye göre, 
• Ürünün fonksiyonu veya kullanldğ yere göre, 

Bu nedenle, ürünün tarife pozisyonunun doğru tespiti için 
aşağdaki şekilde bir yol izlenir: 

• Ürünün üretildiği malzeme belirlenir. 
• Ürünün fonksiyonu belirlenir, tamamlanmş bir ürün 

mü olduğu, aksam parça ya da aksesuar olarak m kullanlacağ 
belirlenir [1]. 

Özellikle aksam/parça ve aksesuar tanmlar birbirine 
karştrlmakta olup, kavram karmaşas hem ithalat yapan 
firmay hem de ilgili gümrük memurunu zor durum da 
brakmaktadr. Yanlş tanmlama, geriye dönük olarak cezai 
yaptrma bile sebep olabilmektedir. 

Pals oksimetre problarnn aksam m, aksesuar m olduğu, 
diyot lazer epilasyon cihazlarnn tbbi cihaz m, kozmetik cihaz 
m olduğu, sterilizasyon cihazlarnn ve sterilizasyonda 
kullanlan malzemelerin hangi snftan değerlendirileceği 
sorular, bunlara birer örnek olarak verilebilir. 

İthal ürünlere uygulanacak tüm gümrük vergileri bu gümrük 
tarifesi üzerinden belirlendiğinden doğru tarife tespiti son derece 
önemli bir husus olarak karşmza çkmaktadr. 9018 nolu tarife 
içinde yer alan tbbi cihazlarn ithalatnda %8 orannda KDV 
uygulanrken, bu ürünlerin aksam ve parçalarnn ithalatnda 
%18 orannda KDV uygulanmaktadr [1]. Gümrük kanununa 
göre, tarifenin yanlş beyan edilmesinden dolay eksik ödenen 
vergi varsa,  3 kat orannda ceza alnmaktadr. İlaveten, tbbi 
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cihaz olarak tanmlandğ halde gerekli CE belgeleri 
gösterilemediği durumlarda da cezai uygulama sözkonusudur. 

Bu bildiride, yukarda bahsi geçen durumlarda ithal 
ürünlerin neye göre tanmlandğ, snflandrldğ ve cihazlarn 
nasl kaydedildiği, örnek uygulamalarla açklanmaya 
çalşlmştr. 

 

II. TIBBİ CİHAZ, AKSAM/PARÇA, AKSESUAR VE 
KOZMETİK CİHAZ TANIMLARI 

 
Tbbi cihazlar, 93/42/EEC Tbbi Cihaz Yönetmeliği, 

90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tbbi Cihazlar 
Yönetmeliği ile 98/79/EC Vücut Dşnda Kullanlan Tbbi Tan 
Cihazlar Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Tbbi Cihaz 
Yönetmeliği hükümlerine tabi tbbi cihazlarn snflandrlmas 
Yönetmeliğin Ek IX snflandrma kurallarna göre 
yaplmaktadr. Kendi başna tbbi cihaz saylmayan ancak, tbbi 
cihazn amacna uygun bir şekilde kullanlmasn temin etmek 
için bu cihaz ile birlikte kullanlmak üzere imal edilen parçalar 
da bu yönetmelikte tanmlanmaktadr [2]. 

Tbbi Cihaz Yönetmeliği’nde tbbi cihaz, insanda 
kullanldklarnda aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik 
veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine 
getirirken bu etkiler tarafndan desteklenebilen ve insan 
üzerinde; 

• Hastalğn tans, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya 
hafifletilmesi ya da 

• Yaralanma veya sakatlğn tans, izlenmesi, tedavisi, 
hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi ya da 

• Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştrlmas, 
değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulmas veyahut 

• Doğum kontrolü 

amacyla kullanlmak üzere imal edilmiş, tek başna veya 
birlikte kullanlabilen, imalatçs tarafndan özellikle tan 
ve/veya tedavi amaçl kullanlmak üzere imal edilmiş ve tbbi 
cihazn amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan 
yazlmlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazlm, 
aksesuar veya diğer malzemeler olarak tanmlanmştr [2]. 

 Tbbi Cihaz Yönetmeliği’nde cihazlar 4 snfta 
gruplandrlr: 

 -Snf I: düşük riskli cihazlar 

 -Snf IIa: orta riskli cihazlar 

 -Snf IIb: snf IIa ya göre daha fazla risk taşyan orta riskli 
cihazlar 

 -Snf III: yüksek riskli cihazlar. 

Cihazlarn hangi grup içinde yer alacağna dair yönlendirme, 
yine tbbi cihaz yönetmeliği’nde yer alan baz kurallarla 
yaplmaktadr. Bu kurallar, vücut içi, vücut dş, aktif veya kan 
türevi olup olmamasna göre cihazn fonksiyonlarn gözeterek 
gruplandrlmasna olanak sağlar. Örneğin, fizyolojik sinyalleri 
izlemek için kullanlan cihazlar ve infüzyon pompalar snf IIa 
grubuna dahil edilirken, radyolojik görüntüleme cihazlar snf 

IIb grubunda ele alnr. Heparinli kateter ise, snf III 
grubundadr. 

Aksesuar ise, tbbi cihaz yönetmeliği’nde, kendi başna tbbi 
cihaz saylmayan ancak tbbi cihazn amacna uygun bir şekilde 
kullanlmasn temin etmek için bu cihaz ile birlikte kullanlmak 
üzere imal edilen parça veya parçalar olarak tanmlanmaktadr. 
Başka bir tanma göre de aksesuar, bir makine, ekipman veya 
cihazn işlevine esastan bir etkisi olmayan ikincil ve tali bir işlevi 
olan ancak makine, ekipman veya cihazn etkinlik ve 
verimliliğini artran eşya olarak ifade edilmektedir [2]. 

Aksam/parça, kullanlacağ ürünün işlevinde esasl bir etkisi 
olan ve ürün tasarmnn bütünleyici parças olan, bir makine, 
ekipman veya cihazn teşhis edilebilir bir bileşeni olan eşya 
olarak tanmlanmaktadr [3]. 

Kozmetik yönetmeliği’nde insan vücudunun epiderma, 
trnaklar, kllar, saçlar, dudaklar ve dş genital organlar gibi 
değişik dş ksmlarna, dişlere ve ağz mukozasna uygulanmak 
üzere hazrlanmş, tek veya temel amac bu ksmlar 
temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya 
vücut kokularn düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir 
durumda tutmak için kullanlan bütün preparatlar veya 
maddeler, kozmetik olarak belirtilmektedir [4]. 

 

III. ÖRNEK CİHAZ TARİFE TESPİT ÇALIŞMALARI 
 

Cihaz tarife tespit çalşmalarna en iyi örneklerden birisi, 
pals oksimetre problardr. Pals oksimetre problarnn aksam m, 
aksesuar m olduğu ve hangi kapsamda tarife uygulanacağ 
konusunda, tbbi cihaz tanmnn yan sra yukarda verilen 
aksam ve aksesuar tanmlarndan da faydalanmak ve buna göre 
bir sonuca varmak faydal olacaktr.  

Pals oksimetre, hastann vücudundaki oksijen saturasyon 
değerini ölçmek için kullanlan, snf IIa grubunda yer alan bir 
tbbi cihazdr. Bu cihaz ile birlikte kullanlan pals oksimetre 
problar ise, ister tek kullanmlk, ister çok kullanmlk ürün 
olsun, hastalğn tans ve izlenmesi amacyla kullanlmak üzere 
imal edilmiş tbbi cihazn amacna uygun bir şekilde 
kullanlmasn temin etmek için bu cihaz ile birlikte kullanlmak 
üzere imal edilen parçalardr ve ölçüm işlevini yerine getirmek 
üzere gerekli tüm sensörleri bünyesinde barndrmaktadr. Bu 
nedenle aksam değil de tbbi cihaz veya aksesuar olarak ayn 
KDV oranl tarife üzerinden kaydnn yaplmas uygundur. 

Diğer bir örnek olarak spirometre ağzlklar ele alnabilir. 
Hastann solunum fonksiyonlarn ölçen ve solunum fonksiyon 
test cihaz olarak da bilinen spirometre cihaz ile birlikte 
kullanlan "spirometre ağzlğ" veya "spirometre test ağzlğ" 
gibi isimlerle piyasaya sunulan ürünlerin hangi kapsamda 
olduğu üzerine yaplan çalşmalarda kavram karmaşasn 
ortadan kaldrmak için Sağlk Bakanlğ bir açklamada 
bulunmuştur. Sözkonusu ürünler, akciğer işlev testinden geçen 
hastalarda tek kullanlan ürünler olup hastann ağz yolu 
kaynakl enfeksiyonlara maruz kalma olaslğn azaltmak, 
spirometre içine salg ve nem birikmesini önlenmek ve bu 
şekilde de sk temizleme prosedürleri ihtiyacnn azaltmak 
amacyla kullanlmaktadr. Bakanlkça yaplan açklamada, 
“İlgili ürünlerin her ne kadar cihazn tan ile ilgili 
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fonksiyonlarn doğrudan etkilemediği düşünülse de tbbi cihaz 
yönetmeliği kapsamnda ilgili ürünlerin kullanm şekli ve 
maruziyet süresine bakldğnda, bu ürünlerin invaziv olduğu 
(Doğal bir vücut deliğinden hastann ağzndan ksmen içeri 
girmesi), geçici süre ile kullanldğ (hasta ile temas süresi 60 
dakikann altnda) ve Snf IIa aktif cihaza (spirometreye) 
bağlanarak kullanldğ görülmektedir. Bu kapsamda; ilgili 
ürünlerin Tbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC) Ek-IX 
Snflandrma Kurallar Kural 5 göre “Cerrahi invaziv cihazlar 
haricinde, Snf IIa veya daha üst bir snfa giren bir aktif tbbi 
cihaz ile bağlantl olarak kullanm öngörülen, vücut açklğ ile 
ilgili bütün invaziv cihazlar Snf IIa’ya girer.” hükmüne göre 
"Snf IIa" olarak snflandrlmalarnn gerektiği mütalaa 
edilmiştir.” denmektedir [5]. 

Tbbi cihaz m, kozmetik cihaz m sorusu ise, en çok 
epilasyon amaçl kullanlan diyot lazerler için yöneltilmektedir. 
Bu soruya cevap, diyot lazerin fonksiyonu gözönünde 
bulundurularak verilebilir. Diyot lazerler kzlötesinde dar 
spektrumlu (800nm) şk verirler ve vücut içinde derine nüfus 
ederek melanin yapnn bozulmasn sağlarlar. Melanin yapnn 
bozulmas kl büyümesini engeller. Bu nedenle diyot lazerler, 
kalc epilasyon işlemi gerçekleştirebilirler. Diğer kozmetik 
epilasyon cihazlar ise, geniş spektrumda düşük enerji vermekte 
ve doku derinliğine çok fazla nüfuz etmemektedirler. İşlemin 
vücut içinde gerçekleşmesi ve kalc epilasyon sağlanmas 
nedeniyle, laser epilasyon tbbi uygulama olarak kabul 
edilmektedir. Dolaysyla da, diyot lazerlerin tbbi cihaz olarak 
tanmlanmas ve uzman tp doktorlarnca kullanm uygundur. 

Diğer bir tartşma yaratan konu da, sterilizasyonda kullanlan 
cihaz ve ürünlerdir. Tbbi cihazlar dezenfekte/steril etmek üzere 
tasarlanan ve imal edilen tüm ürünler tbbi cihaz olarak 
değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu’nun 
yaymladğ 2007/47/EC Direktifi ile güncellenen Tbbi Cihaz 
Yönetmeliği’nin snflandrma kurallarnda; “Özellikle tbbi 
cihazlar dezenfekte etmeye yarayan cihazlar Snf IIa‘ya girer. 
İnvazif cihazlar dezenfekte etmeye yarayan cihazlar, Snf 
IIb’ye girer. şeklinde hüküm bulunmaktadr. Bu hükümden yola 
çkarak Sağlk Bakanlğ, tbbi cihaz 
dezenfeksiyonu/sterilizasyonu amacyla imal edilen tüm 
ürünlerin ilgili hüküm doğrultusunda Snf IIa ya da Snf IIb 
olarak sertifikalandrlmas gerektiğini ve bu ürünlerin ve/veya 
ürün ambalajlarnn üzerinde CE işareti ile birlikte dört haneli 
onaylanmş kuruluş kimlik numaras bulunmas zorunluluğunu 
bir genelge ile duyurmuştur [6]. Bu genelgede, sterilizasyon 
işlemi srasnda kullanlan tepsi, poşet, mandal, rulo, filter, 
formaldehit gibi malzemeler ile sterilizatör içinde aktivasyona 
uğrayan kartuşlarn, tbbi cihazlarn dezenfeksiyonu öncesinde 
temizlik amaçl kullanlan ykayc, temizleyici ve deterjanlarn 
Tbbi Cihaz olarak değerlendirilmemesi gerektiği de 
belirtilmiştir.  

İlaveten ayn genelgede, el-cilt ve yer-yüzey 
dezenfektanlarna da değinilmektedir. El-cilt antiseptikleri ve 
yer-yüzey dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 
kapsamnda değerlendirilmekte olup bu ürünlerin Sağlk 
Bakanlğ Temel Sağlk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
ruhsatlandrlmas zorunluluğu ifade edilmiştir. Eğer bir ürün, 
içeriği ve etki mekanizmas nedeniyle hem tbbi cihaz 
dezenfaktan hem de yer-yüzey dezenfektan olarak 
kullanlabiliyorsa, bu ürünün imalatçs tarafndan tbbi cihaz 

dezenfektan ve yer-yüzey dezenfektan olarak ayr ayr 
etiketlenmesi ve farkl şekilde piyasaya arz edilmesi 
gerekmektedir. Tbbi cihaz dezenfektanlar CE işareti taşmak 
zorundayken, yer-yüzey dezenfektan ürünler Biyosidal Ürünler 
Yönetmeliği uyarnca ruhsatlanmaldr [6]. 

 

IV. SONUÇ 
Bu bildiride, ithal edilen ürünlerin gümrük tarifesinde nasl 

tanmlanmas gerektiği konusu üzerinde durulmuş ve şimdiye 
kadar yaplan bilirkişilik çalşmalarndan ve Sağlk 
Bakanlğnn genelgelerinden faydalanlarak örnek ürün 
tanmlamalar yaplmştr. Yukarda ele alnan tüm bu 
örneklerin bundan sonra yaşanabilecek benzer durumlarda yol 
gösterici olacağ düşünülmektedir.  

Sonuç olarak şu denilebilir ki, konunun öneminden dolay,  
tarife tespitinin mevzuat bilgisi ve tecrübe olarak yeterli 
donanma sahip uzman kişilerce yaplmas çok önemlidir.  

İthal ürünün gümrük tarife tespiti genellikle ithalat yapan 
firmalarn anlaşmal olduğu gümrük müşavirliğince 
yapldğndan, ithalatç tarafndan eşyann tüm özelliklerini 
açklayc bilgi ve belgeler ilgili gümrük müşavirine 
verilmelidir. Ürünün tip ve niteliğini belirlemeye yarayacak her 
türlü katalog, broşür gibi belgeler incelenmeli, gerekirse 
üründen numune alnarak bizzat ürün üzerinden tarife 
araştrmas yaplmaldr. 

Her türlü bilgi ve belge temin edilmesine rağmen baz 
ürünlerin tarifeleri gümrük müşavirlerince tespit edilemeyebilir. 
Bu tür durumlarda, tbbi cihazlar konusunda yetkin uzmanlardan 
bilirkişi görüşü alnmaldr. 
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