
Klinik Araştırmalar Etik Kurul Onayı ve Sağlık Bakanlığı İznine Tabi Olan Girişimler 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

Girişim ve Tanımı 

Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçları 

Güncel mevzuatta spesifik bir tanımı yoktur.  

Öneri: 1219 sayılı Tababet ve Şuabati Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’a göre tababet 

icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi etme yetkisine haiz tıp fakültesinden 

diploma sahibi kişilerin uygulamaya yetkili olduğu tedavi yöntem ve araçları 

İlaç ve terkipleri (İlaç veya beşeri tıbbi ürün) 

Hastalığı önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek, fizyolojik bir fonksiyonu düzeltmek, 

düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan doğal, sentetik veya biyoteknoloji 

kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu 

İlaç Ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan müdahale/girişim. 

İlaç ve terkipleri (Beşeri Tıbbi Ürün/Ürün) 

Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu 

düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik 

kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu (Sondan bir önceki tabloya bakınız.) 

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde tanımlanan müdahale/girişim. 

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler (2019’da çıkarılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Onayı alınmalıdır.) 

Bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya Avrupa Birliği 

üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanılıyor olduğu 

bibliyografik olarak kanıtlanmış; terkip ve kullanım amaçları itibarıyla, hekimin teşhis için 

denetimi ya da reçetesi ya da tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmış ve amaçlanmış 

olan, geleneksel tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan, sadece spesifik olarak 

belirlenmiş doz ve pozolojiye uygun özel uygulamaları olan, oral, haricen uygulanan veya 

inhalasyon yoluyla kullanılan müstahzarlar 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nde tanımlanan müdahale/girişim.
 

Tıbbi cihazlar 

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 



“Tanımlar” başlıklı maddelerinde yer alan cihaz tanımları (Son tabloya bakınız.) 

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği’nde tanımlanan müdahale/girişim. 

İlaç Ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 

İlaç 

İlaç ve terkipleri tanımına bakınız. 

Tıbbi ve biyolojik ürünler (Biyolojik/biyoteknolojik tıbbi ürün) 

Etkin madde veya maddeleri biyolojik bir kaynakta üretilen ya da biyolojik bir kaynaktan 

saflaştırılan, kalitesi, imalat süreci ve kontrolleri fizikokimyasal ve biyolojik testler ile birlikte 

gösterilen beşeri tıbbi ürün (Aşılar, genetik modifiye organizma, plazmadan elde edilen tıbbi 

ürünler, insülin gibi) 

    Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde tanımlanan müdahale/girişim. 

Biyobenzer Tıbbi Ürünler Hakkında Kılavuz’da tanımlanan müdahale/girişim. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku ve Hucreler ile İleri Tibbi Tedavi Ürünleri 

Klinik Araştırmaları Başvuru Formu 

Tıbbi ve biyolojik ürünler (İleri tedavi amaçlı tıbbi ürün) 

Gen tedavisi tıbbi ürünleri, somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri**, doku mühendisliği ürünleri 

ve kombine ileri tedavi tıbbi ürünleri olarak sınıflandırılan, doku ve hücre kaynaklı beşeri tıbbi 

ürünler 

**Metabolik, farmakolojik ve immünolojik yollarla terapötik, tanı veya önleyici etki elde etmek 

amacıyla biyolojik özellikleri manipülasyon sonucunda önemli ölçüde değişmiş olan otolog (hastanın 

kendisinden alınan), allojenik (başka bir insandan alınan) veya ksenojenik (hayvanlardan alınan) 

somatik yaşayan hücrelerin insanlarda kullanımı) 

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde tanımlanan müdahale/girişim. 

İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin İyi Klinik Uygulamalarına Yönelik İlke Ve Esaslara İlişkin Kılavuz’unda 

tanımlanan müdahale/girişim.
 

Bitkisel ürünler (2019’da çıkarılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik 

Araştırmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Onayı alınmalıdır.) 

Etkin madde olarak yalnızca bir veya birden fazla bitkisel drogu, bitkisel preparatı ya da bu 

bitkisel preparatlardan bir veya birkaçının yer aldığı karışımları ihtiva eden tıbbi ürünü 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.10.2010/27721) 

tanımlanan müdahale/girişim.
 

Genetik olarak modifiye edilmiş organizma taşıyan ürünler ile hücresel tedaviler 



Biyolojik/biyoteknolojik tıbbi ürün tanımına bakınız. 

Gen tedavisi içeren ürünler 

İleri tedavi amaçlı tıbbi ürün tanımına bakınız. 

Klinik Araştırma Başvuru Formu 

Sağlık beyanlı ürünler 

Tanıtımında insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara 

veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya 

ima eden tüm ifadeleri içeren ürünler 

Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan 

müdahale/girişim.
 

Gıda takviye ürünleri 

Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ 

asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri 

bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler gibi maddelerin 

konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek 

kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda 

hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nde tanımlanan müdahale/girişim.
 

Yöntem  

Güncel mevzuatta spesifik bir tanımı yoktur ancak Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda 

zikredilen herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının kast edildiği yüksek ihtimaldir.  

TİTCK Sıkça Sorulan Sorular 

Kozmetik ürünler ve hammaddeleri (Kozmetik Araştırmalar Etik Kurulu Onayı) 

İnsan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital 

organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel 

amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, bunları korumak, iyi 

bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün madde veya karışımlar 

Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelik’te tanımlanan müdahale/girişim.
 

Tedavi yöntemi 

Bu türdeki araştırmalar “Sağlık Beyanlı Ürün/Yöntem Araştırmaları” olarak kabul 

edilmektedir. Beşeri tıbbi ürünler ve tıbbi cihazlar bu tanımlamanın dışındadır. Sağlık beyanlı 



ürünlerin klinik araştırmaları ile tedavi yöntemlerinin (kök hücre, organ doku nakli ve 

geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları hariç) klinik araştırmaları sağlık beyanlı ürün/yöntem 

araştırması olarak değerlendirilir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sıkça Sorulan Sorular dokümanında tanımlanan 

müdahale/girişim.  

Kök hücre 

Genetiği değiştirilmemiş hücre terapisi tıbbi ürünleri (kök hücreler ve ayrıştırılmış hücreler-

keratinositler, fibroblastlar, kondrositler gibi) 
 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku ve Hucreler ile İleri Tibbi Tedavi Ürünleri 

Klinik Araştırmaları Başvuru Formu 

Organ ve doku  

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

Özel amaçlı diyet gıdalar (Özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar) 

Belli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini düzenlemek amacıyla, özel olarak 

üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbî gözetim altında kullanılacak olan alışılmış gıda 

maddelerini veya bu gıda maddelerinin içinde bulunan belirli besin öğelerini veya 

metabolitlerini vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme veya vücuttan atma 

kapasitesi sınırlı, zayıflamış veya bozulmuş olan hastalar ya da diyet yönetimleri, yalnızca 

normal diyetin modifikasyonu ile veya diğer gıdalarla ya da her ikisinin de birlikte kullanımı 

ile sağlanmayan kişiler için hazırlanmış gıda maddeleri 

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği’de tanımlanan müdahale/girişim.
 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelik 

(Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Onayı) 

Akupunktur 

İğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu, kupa, kulak içi tohum, iğne ya da manyetik 

topçuklar, termik stimülasyon, akupres ve ses veya elektrik veya manyetik titreşimler gibi 

uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulama 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ekinde tanımlanan müdahale/girişim (Ağaıdakiler 

için de geçerli)
 

Apiterapi 

Arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı ve destekleyici olarak 

kullanılması 



Fitoterapi 

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemi 

Hipnoz 

Telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, 

hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya 

çıkaran işlem 

Sülük uygulaması 

Steril sülük kullanılarak yapılan uygulama 

Homeopati 

Kişiye özgü seçilmiş homeopatik ilaçlar ile sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bütüncül 

bir uygulama yöntemi  

Kayropraktik 

Kas, omurga ve iskelet sisteminin biyomekanik bozuklukları ve bunun sinir sistemi üzerinde 

oluşturduğu sorunları önlemesi ile ilgilenen destekleyici bir uygulama alanı 

Kupa uygulaması 

Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ve 

belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın 

alındığı yaş kupa uygulaması (hacamat) 

Larva uygulaması 

Lucilia (Phaenicia) sericata streril larvalarının kronik yaralarda biyodebridman amaçlı 

kullanılması suretiyle yapılan uygulama  

Mezoterapi 

Mezoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel veya farmakolojik 

ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle cilt içine enjeksiyonu 

uygulaması 

Proloterapi 

Proliferatif ve irritan solüsyonların eklem bağ dokusu içine enjekte edilmesi uygulaması 

Osteopati 

Eklemler, kaslar, bağ dokusu ve omurgayı içeren kas-iskelet sisteminin güçlendirilmesine 

yardımcı olan, total vücut sağlığına odaklanan ve hastalıklarda kas-iskelet sisteminin etkinliği 

üzerinde duran invaziv olmayan bir tamamlayıcı tıp uygulaması   



Ozon uygulaması 

Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen karışımının kullanıldığı uygulama yöntemi 

Refleksoloji 

El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici 

refleks alanlara herhangi bir cihaz, malzeme, krem, losyon kullanmadan sadece basınç 

uygulanması 

Müzikterapi 

Müziğin ve müzik uygulamalarının bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel 

ihtiyaçlarını karşılamada klinik ve kanıta dayalı kullanıldığı uygulama 

 

 

 

 

 

 

 

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ndeki Diğer Ürünler 

Ürün Tanımı 

Majistral formül Sadece bir hasta için reçeteye göre eczanede hazırlanan ve 

yaygın olarak ismiyle anılan her türlü ürün 

Ofisinal formül Bir farmakopenin formüllerine uygun olarak eczane tarafından 

doğrudan sunulmak amacıyla hazırlanan her türlü ürün 

Araştırma ürünü Araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılması amaçlanan 

tıbbi ürünler 

Yarı mamul ürünler Yetkili üretici tarafından ileri işlemlerde kullanılması amaçlanan 

ürünler  

Kapalı kaynak halinde 

hazırlanan her türlü 

radyonüklidler 

Çekirdeği kendiliğinden bozunmaya uğrayarak, bir veya birden 

çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoaktif nitelikli atom 

İnsan kaynaklı tam kan, 

plazma veya kan 

fraksiyonları 

Plazma: Kanın hücrelerinden ayrıldığı ve içinde sadece kan 

proteinleri bulunan sıvı kısmı) 

Kan ürünü: İnsan kanı veya plazmasından endüstriyel 

yöntemlerle kamu ya da özel kurumlar tarafından elde edilen ve 



özellikle albumin, immünoglobulin ve koagülasyon faktörleri 

gibi ürünleri içeren kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler 

Kişiye özgü alerjen ürünleri Hastaya özel belirlenmiş, hastaların erişimi için ilgili branşlarda 

uzman olan hekimlerden gelen reçeteler doğrultusunda hastaya 

özel olarak tedarik edilen, endüstriyel olarak üretilen, tekli ya da 

çoklu alerjen karışımı ihtiva edebilen alerjen spesifik 

immünoterapi tıbbi ürünler 

Alerji tanısı için alerjenlerin 

deriye uygulaması şeklinde 

kullanılan deri testleri 

 

İmmünolojik Ürün Kolera, BCG, polio ve çiçek aşıları gibi aktif bağışıklık sağlayan 

ajanlar; tüberkülin ve tüberkülin PPD, brusella, Schick ve Dick 

testleri dahil bağışıklık durumunu teşhis etmek için kullanılan 

ajanlar ve difteri antitoksini, anti-çiçek globulini, antilenfotik 

globulin gibi pasif bağışıklık sağlamak için kullanılan ajanları 

içeren tüm aşılar, toksinler ve serumlar ile allerjen bir ajana karşı 

kazanılan spesifik immünolojik cevabı değiştirmek veya 

tanımlamak niyeti ile kullanılan allerjen ürünlerden oluşan beşeri 

tıbbi ürünler 

Radyofarmasötik Tıbbi amaçla kullanılmak üzere hazırlanılan ve kullanıma hazır 

olduğunda, yapısında bir veya birden fazla radyonüklid içeren 

ürün 

Radyonüklid jeneratör Yavru bir radyonüklidden elüsyon yoluyla veya diğer bir 

yöntemle elde edilen radyofarmasötik ürünü, 

radyofarmasotiklerde kullanılan sabit bir ana radyonüklidle 

birleştiren her türlü sistem 

Radyonüklid kit Bitmiş radyofarmasötik, genellikle kullanımdan önce 

radyonüklidle birleşmiş veya yeniden oluşturulmuş her türlü 

preparat 

Radyonüklid prekürsör Uygulamadan önce bir başka maddenin radyoaktif işaretlenmesi 

için üretilen herhangi başka bir radyonüklid 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin Tanımlar Kısmındaki Cihazlar 

Tıbbi cihaz Tanımı 

Aktif cihaz 1) İşleyişi, insan vücudu veya yer çekimi tarafından üretilen enerji dışında başka 

bir enerji kaynağına dayalı olan ve bu enerjinin yoğunluğunu değiştirmek veya bu 

enerjiyi dönüştürmek suretiyle çalışan cihaz (Bir aktif cihaz ile hasta arasında, 

kayda değer bir değişiklik olmadan enerji, madde veya diğer öğelerin iletimini 

amaçlayan cihazlar aktif cihaz olarak kabul edilmez.) 

2) Yazılımlar 

Araştırma 

amaçlı cihaz 

Bir klinik araştırma kapsamında değerlendirilmekte olan cihaz 

Ismarlama 

imal edilen 

cihaz (Kişiye 

özel imal 

edilen cihaz) 

Herhangi bir profesyonel kullanıcının spesifik gereksinimlerini karşılamak için 

uyarlanması gereken seri üretilmiş cihazlar ile herhangi bir yetkili kişinin yazılı 

reçetesine uygun olarak endüstriyel imalat işlemleriyle seri üretilmiş cihazlar 

hariç olmak üzere, mesleki nitelikleri mucibince 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında 

yetkilendirilmiş bir kişi tarafından düzenlenen, bu kişinin sorumluluğu altında, 

spesifik tasarım karakteristiklerini belirten yazılı bir reçete uyarınca özel olarak 



imal edilen ve yalnızca belirli bir hastanın bireysel durumunu ve ihtiyaçlarını 

karşılamayı amaçlayan cihaz 

İmplante 

edilebilir 

cihaz 

1) Kısmen veya tamamen absorbe edilenler de dâhil olmak üzere, klinik 

müdahale ile insan vücuduna tamamen yerleştirilmesi veya bir epitel yüzeyin ya 

da oküler yüzeyin yerini alması amaçlanan ve uygulama sonrasında yerinde 

kalması hedeflenen cihaz 

2) Klinik müdahale ile insan vücuduna kısmen yerleştirilmesi ve uygulama 

sonrasında asgari 30 gün boyunca yerinde kalması amaçlanan cihaz 

İnvaziv cihaz Tamamı veya bir kısmı vücut açıklığından veya vücut yüzeyinden geçerek vücut 

içine penetre olan cihaz 

Tek 

kullanımlık 

cihaz 

Tek bir işlem süresince, tek bir kişi üzerinde kullanılması amaçlanan cihaz 

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; 

i) Hastalığın; tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tahmini, prognozu, tedavisi veya 

hafifletilmesi, 

ii) Yaralanma veya sakatlığın; tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya 

kompanse edilmesi, 

iii) Anatominin ya da bir fizyolojik yahut patolojik sürecin veya durumun; 

araştırılması, ikame edilmesi veya modifikasyonu, 

iv) 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 malzemeler 

2) Gebeliğin önlenmesine veya desteklenmesine yönelik cihazlar 

3) 1 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan cihazların (tıbbi cihazlar, 

tıbbi cihaz aksesuarları Ek XVI’da listelenen ürünler) ve bu bendin (1) numaralı 

alt bendinde atıfta bulunulan cihazların temizliği, 

dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu için özel olarak tasarlanan ürünler 

Tıbbi cihaz 

aksesuarı 

Kendi başına bir tıbbi cihaz olmadığı halde, özellikle tıbbi cihaz/cihazların 

kullanım amacına/amaçlarına uygun olarak kullanılmasını mümkün kılmak ya da 

tıbbi cihaz/cihazların kullanım amacı/amaçları bakımından tıbbi işlevselliğine 

doğrudan ve spesifik olarak yardımcı olmak üzere imalatçısı tarafından bir ya da 

birden fazla belirli tıbbi cihazla birlikte kullanımı amaçlanan parça 

Ek XVI’da listelenen ürünler 

1. Kontak lensler ya da göz içine veya üzerine uygulanması amaçlanan diğer gereçler. 

2. Dövme ürünleri ve pirsingler (piercing) hariç olmak üzere, anatomiyi değiştirmek ya da vücut 

parçalarının fiksasyonu amacıyla, cerrahi invaziv yollar aracılığıyla insan vücuduna tamamen 

veya kısmen uygulanması amaçlanan ürünler. 

3. Dövmeye yönelik olanlar hariç olmak üzere, subkütan, submukoz veya intradermal 

enjeksiyon ya da başka bir uygulama yoluyla fasiyal veya diğer dermal dolgu ya da mukoz 

membran dolgusu olarak kullanılması amaçlanan maddeler, maddelerin kombinasyonları ya da 



gereçler. 

4. Liposakşın, lipoliz veya lipoplastiye yönelik ekipman gibi, yağ dokusunu azaltmak, 

uzaklaştırmak veya parçalamak için kullanılması amaçlanan ekipman. 

5. Cilt yenilemeye, dövme silme veya tüy almaya ya da diğer cilt uygulamalarına yönelik 

lazerler ve yoğun atımlı ışık (IPL) ekipmanı gibi, monokromatik ve geniş spektrumda, eş fazlı ve 

eş fazlı olmayan kaynaklar dâhil, insan vücudu üzerinde kullanılması amaçlanan yüksek 

yoğunluklu elektromanyetik radyasyon (örneğin, kızıl-ötesi/infrared, görünür ışık ve ultraviyole) 

yayan ekipman.  

6. Beyindeki sinirsel aktiviteyi değiştirmek için kafatasına penetre olan elektrik akımları ya da 

manyetik veya elektromanyetik alanlar uygulayan beyin stimülasyonu amaçlı ekipman. 

 

 

 


