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T.C.Ticaret Bakanlığı’na 

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530  

Çankaya / ANKARA 

 

 

Konu : 18.04.2020 Tarihli 31103 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2424 Karar Sayılı ve   

            20.04.2020 Tarihli 2429 Ve 2930 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle Getirilmiş   

            veya Artırılmış Olan İlave Gümrük Vergileri Hakkında  

 

 

Bakanlar Kurulunun 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan Ekli ll 

sayılı listede bulunan ürünlere 18.04.2020 tarihli 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2424 

karar sayılı ile ; 3926.90.97.90.18 GTİP no için (İdrar Torbası)  %6.5’dan %40 ‘a çıkarılarak İlave 

Gümrük vergisi alınmasına ve  ayrıca 20.04.2020 tarihli 2429 ve 2930 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararı ile 3304.99.00.9013, 3304.99.0090.19, GTİP nolar için %25’den %40’a çıkarılarak İlave 

Gümrük Vergisi alınmasına karar verilmiştir.  

 

Tıbbi cihaz firmaları yurt dışından ithal etmekte olduğu  idrar torbalarını, yara kremlerini ve 

koruyucu kremleri çoğunlukla devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve sağlık birimlerine Kamu İhale 

Kanunu kapsamında 1 yıl veya daha fazla süreli sözleşmeler ile tedarik etmektedir. 18.04.2020 ve 

20.04.2020 tarihli 2424, 2429 ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararları yayınlandığında birçok 

şirket fiyatları belirlemiş ve ihalelere teklif vermiş, sözleşme imzalamıştır.  Oysa 2424, 2429 ve 2430 

sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile ilave gümrük vergisi getirilmiş ve mevcut olan ilave gümrük 

vergileri de artırılmıştır. İlgili ürünleri yurtdışından temin eden firmalar; getirilen ve artırılmış olan 

İlave Gümrük Vergileri nedeni ile ihalelere girdikleri tarihteki maliyetleri öngörülemeyecek miktarda 

artmıştır. Firmalar getirilen ve artırılmış olan  ilave gümrük vergisi nedeniyle kar yapamayacakları 

gibi büyük miktarda zarar ederek idrar torbası, yara kremi ve korucuyu kremi  ürünleri  tedarik etmek 

zorunda kalacaklardır. Bu durumda firmalar zarar edecekleri gibi ticari faaliyetlerini devam ettirme 

olanağı kalmayacaktır.   
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Tıbbi cihaz firmaların söz konusu olan ek maliyetlerin oluşturacağı mağduriyetinin önlenmesi adına, 

tıbbi cihaz firmaları açısından ilgili kararlar ile getirilmiş ve arttırılmış olan İlave Gümrük 

Vergilerinin iptalini ve/veya  mezkûr kararda değişiklik yapılmasının sağlanarak karar tarihinden 

önce imzalanmış sözleşmeler nedeniyle ithal edilecek ürünlerin sözleşme süresi boyunca ilave 

vergiden istisna edilmesi konusunun  gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz. 05.05.2020 

 

Saygılarımızla.        

 

 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu             

         

                

 

                                    

 


