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YARDIM VE HİBE MAKSADIYLA GÖNDERİLCEK EŞYA HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR.

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 07 Nisan 2020 tarihli ‘’Yardım ve Hibe
Maksadıyla Gönderilecek Eşya’’ konulu cevap yazısı ile önemli bilgilendirmelerde bulunulmuştur.
Şöyle ki;
 18/03/2020 tarih 31072 sayılı RG de yayınlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No ihracat 2006/7) de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (İhracat 2020/5) ile
ihracı kayda bağlı mallar arasına alınan Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan, Hidrojen Peroksit,
Meltblown kumaş cinsi ürünlerin ihracatında yardım ve hibe maksadıyla bedelsiz olarak
gönderilecek olması durumunda dahi ihracatçı firmanın kamu, özel veya diplomatik kuruluş olup
olmadığına bakılmaksızın FOB Değeri 1000 USD’yi geçmesi durumunda ilgili İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğine Kayıt için başvurulması gerektiğinin,
 04/03/2020 tarih ve 31058 sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Yasak ve Ön izne
Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) de değişiklik (İhracat 2020/4) ile İhracı Yasak ve Ön
İzne Bağlı Mallar arasına alınan koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük, koruyucu gözlükler,
tıbbı ve cerrahi maske, tıbbı steril ve steril olmayan eldiven cinsi ürünlerin yine yardım ve hibe
maksadıyla bedelsiz olarak gönderilecek olması durumunda dahi ihracatçı firmanın Kamu özel
Diplomatik kuruluş olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz
Kurumunun Ön izni alınması gerektiğinin,
 İhracı Yasak ve Ön izne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğe 26/03/2020 tarih 31072 RG ile ventilatör
ecmo, oksijen konsantratörü, ventilatör cihazı sarfları hasta devreleri, IV kanül, entübasyo tüpleri
ve yoğun bakım monitörleri de eklenmiş olup, bu ürünler içinde yardım veya hibe yoluyla
yapılacak bedelsiz İhracatta ihracatçı firmanın Kamu, Özel ve Diplomatik kuruluş olup olmadığına
bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Ön İzninin alınması
gerektiğinin,
uygun olacağı bildirilmiştir.
İlgili yazı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan
veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
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