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SİRKÜLER (G-2020) 

 
 Sayın Üyemiz, 
 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan ve 
bir örneği ekte gönderilmekte olan yazıya atıfla, Çin’den gerçekleştirilecek tıbbi ürün ihracatı  
hakkında Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya ilişkin bir bilgi notu 
paylaşılmıştır. 
 

Söz konusu notta ÇHC Ticaret Bakanlığının 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı 
açıklamaya yer verilerek, bazı tıbbi cihaz ve ürünlerin ihracatını sıkılaştıran yeni bir 
düzenlemeye gidildiği ve detayları ekteki notta belirtilen tıbbi ürünlerin ihraç edilmeden önce 
sıkı kontrolden geçirileceği ve ürünlerin ihraç edileceği ülkedeki ithalatta aranan belgelerin 
Çin’den ihracat gerçekleşmeden teyit edileceği bilgisi verilmektedir. Aynı açıklamada, 
Gümrük idarelerinin ihracatçı firmaların ürün lisanslarını kontrol ederek ihracata izin vereceği 
belirtilmiş ve Çin Tıbbi Ürün İdaresi (NMPA) tarafından hazırlanmış olan firma listesi 
paylaşılmıştır. 
 

Pekin Ticaret Müşavirliğimizce, Türk firmalarının Türkiye’ye ithal etmek ya da 
üçüncü ülkelere ihraç etmek üzere söz konusu medikal ürünleri Çin'den almaları durumunda, 
sadece NMPA tarafından onaylı listede yer alan firmalardan ithalat yapmalarının uygun 
olacağı, söz konusu listede yer almayan firmaların medikal ürün ihracatları yasaklanmamakla 
birlikte, kalite ve diğer konularda firmalarımızın sorun yaşama ihtimalinin listede yer alan 
firmalara göre çok daha yüksek olacağı değerlendirildiğinden, firmalarımızın listede yer 
almayan firmaların tekliflerine itibar etmemesinin uygun olacağı belirtilmektedir. 
 

Bilgilerine sunulur. 
 
 

S.Tansel KÜNBİ 
Genel Sekreter A. 
Şube Müdürü 
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Pekin Ticaret Müşavirliği 

Çin’den Gerçekleştirilen Tıbbi Ürün İhracatları Hakkında Çin Ticaret Bakanlığı 

Tarafından Yapılan Açıklamaya İlişkin Bilgi Notu 

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, bazı tıbbi 

cihaz ve ürünlerin ihracatını sıkılaştıran yeni bir düzenlemeye gittiğini duyurmuştur. Bu yeni 

düzenlemeye göre; test kitleri, tıbbi kullanım için maskeler, koruyucu giysiler, solunum 

maskeleri ve ısı ölçer cihaz ve ürünlerinin ihraç edilmeden önce sıkı kontrollerden geçirilecek 

olup, ürünlerin ihraç edileceği ülkede ithalatta aranan belgeler Çin’den ihracat gerçekleşmeden 

teyit edilecektir. Aynı açıklamada, Gümrük İdarelerinin ihracatçı firmaların ürün lisanslarını 

kontrol ederek ihracata izin vereceği belirtilerek Çin Tıbbi Ürün İdaresi (National Medical 

Products Administration (www.nmpa.gov.cn ) tarafından hazırlanmış olan liste de ayrıca 

paylaşılmıştır. 

Bu kapsamda, Türk firmalarının Türkiye’ye ithal etmek ya da üçüncü ülkelere ihraç etmek 

üzere; yukarıda sayılan medikal ürünleri Çin'den almaları durumunda, sadece NMPA Kurumu 

tarafından onaylı listede yer alan firmalardan ithalat yapmalarının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  Söz konusu listede yer almayan firmaların medikal ürün ihracatları 

yasaklanmamakla birlikte, kalite ve diğer konularda firmalarımızın sorun yaşama ihtimalinin 

listede yer alan firmalara göre çok daha yüksek olacağı değerlendirildiğinden, Türk firmalarının 

listede yer almayan firmaların tekliflerine itibar etmemesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Söz konusu listeye aşağıda yer alan linkin 2 no’lu başlığında yer alan dosyadan ulaşılabilir. 

Pekin, 04/03/2020. 

İlgili açıklamanın yer aldığı link: 

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202003/20200302950371.shtml?from=singlemessage&isapp

installed=0 
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