TIBBİ CERRAHİ KORUYUCU ÜRÜN İHRACATI
ÖN İZİNE BAĞLANDI
✓DMO Genel Müdürlüğü ile Cerrahi Maske, FFP3/FFP2/N95 Maske ve Koruyucu
ürünlerinin üretimini/tedariğini yapan yüklenici firmalarla imzalanacak sözleşme
çerçevesinde DMO Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen ürün bilgilerinin, DMO Genel
Müdürlüğünce TİTCK’e bildirilmesi sonucunda TİTCK tarafından yüklenici firmalara
ihracat izni verilecektir:
✓ Yüklenici firmaların sözleşme şartlarına uygun olarak DMO Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiği ve
kabulü yapılan ürün sayısı haftalık olarak DMO tarafından TİTCK’na yazılı olarak bildirilecek olup,
teslim edilen ürünler için TİTCK tarafından aşağıdaki tablo esas alınarak yüklenici firmaya ihracat
izni verilecektir.
✓ Yüklenici firmaya verilecek olan ihracat izin belgesi yüklenici tarafından kullanılabileceği gibi
üçüncü bir kişiye de devredilebilecektir.
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DMO’ya Teslim Edilen Ürünler Karşılığında İhracat İzni Verilecek Ürün
Bilgileri
DMO’ya Teslim Edilen Ürün Sayısı
1 (bir) adet cerrahi maske
1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske
1(bir) adet koruyucu tulum
2 (iki) adet FFP3/FFP2/N95 maske
20 (yirmi) adet cerrahi maske
10 (on) adet cerrahi maske

İhracat İzni Verilecek Ürün Sayısı
1 (bir) adet cerrahi maske
1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske
3 (üç) adet koruyucu tulum
1 (bir) adet koruyucu tulum
1 (bir) adet koruyucu tulum
1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske

Detaylı Bilgi için: https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3619
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1)

✓ EBS kullanımına ilişkin kılavuzlara aynı sayfada yer alan firma
İmalatçısı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
kullanıcı kılavuzu ve elektronik imza ile ilgili sıkça sorulan sorular
kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi amaçlı maskeler ile
kısımlarından ulaşılabilmekte olup kayıt sürecinin ilgili
tıbbi amaçlı eldivenlerin ihracatına dair ön izin
dokümanlara uygun olarak yürütülmesi gereklidir.
taleplerinde;

✓ Ön izin başvuruları TİTCK’nun Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
(EBS) üzerinden yapılır.
✓ Kuruma yapılan “Tıbbi ve cerrahi amaçlı maske”, “Koruyucu
Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum
(Koruyucu İş Elbisesi)” için ihracat ön izin taleplerinde Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nce (DMO) tesis edilen işlemler
de dikkate alınacak olup bu nedenle DMO’ya resmi başvuru
yapılmadan önce firmaların firma kayıt işlemlerini tamamlayıp bu
sistem üzerinden ihracat ön izin başvurularını yapmış olmaları
gereklidir.

✓ Sisteme her başvuruda sadece tek bir ürün grubu (Örn: Koruyucu
Maske) ve tek bir barkod/ürün/ihracat no için giriş yapılabilir.
Çoklu ürün girişi yapılamaz.
✓ Gümrük beyannamesi her ülke için ayrı olarak oluşturulduğundan
başvuru, yalnızca o ihracat beyannamesine esas olmak üzere her
ülke ve her ihracat işlemi için ayrı olacak şekilde yapılır.
Ekler ve Detaylı bilgi için:
https://www.titck.gov.tr/duyuru/ihracatinda-veithalatindaihraci-yasak-ve-on-izne-bagli-mallara-iliskin-teblig-ihracat-96-31uyarinca-on-izne-tabi-urunler-27042020020057

✓ İhracat ve ithalat ön izin başvurusu yapacak firmaların EBS’de
firma kayıtlarının bulunması gerekmektedir.
https://ebs.titck.gov.tr adresi üzerinden hem firma kayıt işlemleri
hem de ithalat/ihracat ön izin başvuru işlemleri gerçekleştirilir.
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