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Tıbbi cihaz endüstrisi, bugün, dünya çapında halk sağlığını çok ciddi şekilde tehdit eden Korona 

virüs salgını karşısında virüsün yayılımını durdurmak ve virüsle mücadele etmek için sağlık 

profesyonellerine, hastalara ve devletimize ihtiyaç duyulan tüm desteği sunmak için çalışmalarına 

devam etmektedir. Bununla birlikte, Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada tıbbi cihaz ve 

medikal sarf malzemelerinin tedarikinde sıkıntılar yaşanmakta olup, sağlık hizmetlerinin 

aksamaması olağanüstü önlemler gerektirmektedir. 

 

Türkiye’de üretilen 2, 3 katlı non woven (Dokunmamış malzemeden) maskeler, sağlık 

profesyonelleri için Korona virüse karşı yeterli koruma sağlamamaktadır.  Acilen N95 ve FFP3 

standartında maske takviyesi yapılması gerekmektedir. Korona virüs salgını ile mücadelede 

fedakarca çalışan sağlık profesyonellerinin virüsten korunması için en elzem ve acil ihtiyaç duyulan 

ürünlerinin başında gelen N95 maskenin GTIP numarası 63.07 ile başlamaktadır.  

 

Bu GTIP numarası altındaki çeşitli dokunmamış malzemeden (non woven) tekstil ürünlerinin ithalat 

izni için önce Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 

2020/15) gereği İTKİB’e başvurulması gerekmekte olup İTKİB, tıbbi malzemeleri diğer tekstil 

ürünleri ile aynı kategoride değerlendirerek, temin edilmesi mümkün olmayan bir takım Türk 

Konsolosluğu onaylı belge ve bilgi istemektedir. Dünya genelindeki Korona virüs salgını nedeniyle 

özellikle bu dönemde bu belgelerin temini ve/veya yenilenmesi neredeyse imkansızdır.  

 

İTKİB yetkililerinden alınan sözlü bilgiye göre, büyük tekstil ithalatçıları haricinde kimseye izin 

çıkmadığı yönündedir. Bu durum nedeniyle Korona virüs salgını nedeniyle acil ihtiyaç duyulan N95 

ve FFP3 standartında maskeleri Türkiye’deki birçok Tıbbi Cihaz firması çeşitli malzemeleri 

gümrükte bırakmış veya menşei ülkeye geri göndermek zorunda kalmıştır.  

  

Korona virüsün sebep olduğu olağanüstü duruma rağmen yukarıdaki sebeplerden dolayı özellikle 

ülkemizde üretilmeyen veya az miktarda üretilen N95, FFP3 gibi standartında maske çeşitlerinin 

ithalatı Tıbbi Cihaz firmaları tarafından yapılamamaktadır.   
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Durum çok acildir ve salgının daha büyümesi durumunda daha da artacak ihtiyacın 

karşılanamaması ihtimali vardır.  

 

Bu çerçevede, 6307.90.98.10.11 GTIP kodlu “Tıbbi maskeler (tek kullanımlık)”in yaşanan bu 

olağanüstü durum geçene kadar tarafınızca uygun görülecek bir süre boyunca (en az 2 ay) Bazı 

Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) kapsamını 

dışında tutulması için gereğini arz ederiz. 24.03.2020 

 

Saygılarımızla. 

 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu 

 

 

 

                  

 

   

                
 

                                    
 

                                    

 

 

 

 

 


