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T.C. Sağlık Bakanlığı 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına 

 

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520  

Çankaya/ANKARA 

 

Konu: Ticaret Bakanlığı'nın 26 Mart 2020,31080 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "İhracı Yasak ve 

Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin (ihracat 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT 

2020/6)  

 

 

İlgili tebliğde bahsi geçen;  

36-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen Ventilasyon sarfları sensörü, 

     9019.20 GTİP’li Ventilatör Devreleri  

37-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen  

     9018.90.60.00.00 Hasta Devreleri (Anestezi/Ventilatör Devreleri)   

 

ürünlerin ihracatı ile ilgili üretici firmaların ortak imzalı dilekçeleri tarafımıza ulaşmış olup ekte 

bilgilerinize sunulmaktadır 

 

Firmalar dilekçe ve taahhütlerinde yukarıda bahsi geçen ürünlerin üretim kapasitelerinin Türkiye’nin 

şu anki ihtiyacının çok çok üzerinde olduğunu, Türkiye’nin ihtiyacını anında ve kesintisiz 

karşılayabilecek durumda stoklarında mevcut tutabileceklerini ve  bu konuda direkt Bakanlığa taahhüt 

verebileceklerini bildirmişlerdir. 

 

Anestezi devrelerinde şu an acil olmayan ameliyatların ertelenmesi nedeniyle ihtiyacın oldukça düşük 

olduğunu, kapasite fazlası bulunduğunu, Ventilasyon cihazında ise ülkemiz ihtiyacının, üretimlerinin 

sadece %8 olduğunu bildirmektedirler.     

 

Firmalar Ülkemiz ihtiyacının üzerinde üretim kapasitesine sahip iken bu ürünlerin ihracının 

yasaklanması veya ön izne bağlanması ve bu iznin kısa zamanda alınamıyor olması, üreticilerin 

kapasitelerinin %80 atıl duruma gelmesine, ülkemiz ihracatının azalmasına, firmaların daha önce 

aldıkları siparişlerini teslim edememe noktasına gelmesine, yurt dışındaki müşterilerin uğrayacağı 

zarar ziyanın firmalara rücu edilebileceği gibi hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmalarına, firmaların  

uzun yıllar  mücadele ederek  oluşturduğu  mevcut müşteri portföyünü kaybetmelerine neden olacağı 

ve şirketlerin küçülmesine sebebiyet vereceği kesindir.  
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Türkiye'de farklı sektörde birçok firmanın kapandığı bu dönemde, Tıbbi Malzeme üreticileri, 

üstlendiği kamu görevini kesintisiz yerine getirmeye devam etmekte olup Tıbbi Malzeme sektöründe 

üretim yapan çok az sayıdaki firmalarımızın, faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihracata ihtiyacı 

vardır. 

 

Tarafınızca ÜTS üzerinden de çok rahat kontrol edilebilecek bu ürünlere dair üretim ve tüketim 

miktarlarının tarafınızca da değerlendirilerek, bu ürünlerin bahsi geçen "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı 

Mallara İlişkin Tebliğ’’  kapsamından çıkarılması yönünde T.C. Ticaret Bakanlığına ivedi olarak görüş 

bildirilmesi ve tarafımıza da bilgi verilmesi hususunu gereği için arz ederiz. 14.04.2020 

 

Saygılarımızla 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu 

 

                                   

 

 

 

EK:  

1-Dilekçe  

2-Üretici firmaların ortak imzalı taahhütnamesi (Plasti-med / Morton / Meditera / Rvent) 

 

 

 

 


