
 

 

2020 – 2021 İthalat Tebliğleri Karşılaştırılması 
 

TEBLİĞ  2021 Yılı Değişiklikleri 
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara 
İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1) 

Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve 
Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 
2021/2) 

Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 

Radyoaktif Maddeler ile Bunların 
Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin 
Tebliğ (İthalat: 2021/3) 

Tebliğ kapsamındaki “Nükleer Düzenleme 
Kurumunun Uygunluk Yazısına tabi eşya” 
listesine aşağıdaki GTİP eklenmiştir. 

 2845.90.90.00.11- Tirityumlu bileşikler 

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların 
İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4)  

Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 

Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın 
İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/5) 

Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin 
Tebliğ (İthalat: 2021/6) 

Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin 
Tebliğ (İthalat: 2021/7) 

Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 

Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin 
Tebliğ (İthalat: 2021/8) 

Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 



 

 

Kullanılmış veya yenileştirilmiş Eşya 
ithalatına ilişkin tebliğ (ithalat: 2021/9) 
 
- 2020/9 tebliğde yer alan aşağıdaki 
maddeler kaldırılmıştır   
 
2020/9 tebliği 
İzin belgesi alınmayacak eşya 
MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri 
belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın; 
a) Karşısında birim CIF kıymeti belirtilmeyenlerin, 
b) Karşısında gösterilen birim CIF kıymetine eşit 
veya daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı 
giderler kalemi dâhil) haiz olanların, 
c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarının 
karşısında gösterilen birim CIF kıymetine 
bakılmaksızın, 
serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan 
ithalatına, İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci 
maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir. 
(2) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen 
kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın; 
a) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayanların 
karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden (diğer 
yurt dışı giderler kalemi dâhil) daha az birim CIF 
kıymete haiz olanlarının,  
b) Belirlenen yaş kriterinin üzerinde olanların, 
ithalatına izin verilmez. 
İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya 
MADDE 4 – (1) Ek-2’de yer alan liste kapsamı 
kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın serbest 
dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, 
listede belirtilen kurumdan alınan fiziksel ya da 
elektronik uygunluk yazısı aranır.  
(2) Ek-1’de yer alan eşyanın, Ek-2’de de yer alması 
ve birinci fıkrada yer alan uygunluk yazısının ibrazı 
halinde ithalatı, birim CIF kıymetine bakılmaksızın 
gerçekleştirilir.  
İzin belgesi alınacak eşya 
MADDE 5 – (1) Ek-1’de ve Ek-2’de belirtilmeyen 
kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya ile Ek-1’de 
yer almayan ancak Ek-2’de yer almakla birlikte sivil 
hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus veya 
deniz taşıtları olmayan eşyanın serbest dolaşıma 
giriş rejimi kapsamında ithal edilebilmesi için Genel 
Müdürlük izni aranır.  
2) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın ithalinde, 
Bakanlıkça “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde 

- 2020/9 sayılı tebliğ kapsamında başvurular 
TAREKS sitemi üzerinden yapılırken, 2021/9 
sayılı tebliğ ile başvurular TPS (Tek Pencere 
sistemine taşınmıştır. 
 
- 2021/9 tebliğe aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 
izne tabi eşya 
MADDE 4 – (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın 
ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması 
halinde, izne tabidir. 
 
(2) Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyadan 
gerekli şartları taşıyanların serbest dolaşıma giriş rejimi 
kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir. Ancak, bu 
eşyaların ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin 
tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi 
(Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır. 
 
(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer 
almakla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 
Uygunluk Yazısı bulunmayan eşyanın, Serbest Dolaşıma 
Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük 
beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince  “0962- 
TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır. 
 
İthaline izin verilen eşya 
 
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası 
kapsamında ithalatına izin verilen eşya için aşağıdaki 
şartlar aranır: 
 
a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli 
Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya 
yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun 
olanları için;  
 
1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim 
kıymetine bakılmaksızın, 
 
2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına, karşısında 
birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya 
daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması 
halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim 
kıymetine bakılmaksızın, 
 
“0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” 
düzenlenir. Bu şartı taşımayanlarına belge düzenlenmez. 



 

 

elektronik ortamda verilen numaranın gümrük 
beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından 
kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın 
ithaline izin verilmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2020/9 tebliği 6. Madde 1/c ve ç fıkrası 
 
c) Ek-1 ve Ek-2’de yer alanların, yurda girdiği tarihte 
kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin 
ithali 3 üncü, 4 üncü ve 12 nci maddeler 
çerçevesinde gerçekleştirilir.  
 
(ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler 
dışında kalanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış 
veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali Genel 
Müdürlüğün iznine tabidir. 
 

 
b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2- Sivil 
Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz 
Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya 
yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda 
kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması 
halinde,  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında 
yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 
Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk Yazısı bulunan bu 
eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine 
bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-
Liste)” düzenlenir. 
 
c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen 
eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünce 1025 kodlu TPS-Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM)  düzenlenir. 
 
ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil 
Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz 
Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşya için Uygunluk 
Yazısı bulunmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli 
Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise (a) bendi 
kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin 
Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)”  düzenlenmez. 
 
(2) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 
çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve 
kontrollerin yerine geçmez. 
 
- 2021/9 tebliğin 6.maddesi  1/ c  ve  ç  fıkrası   
 
c) Listede yer alanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış 
veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali, 4 üncü ve 
5 inci maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.  
 
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler dışında 
kalanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya 
yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali Genel 
Müdürlüğün iznine tabidir. Bu eşyanın Serbest Dolaşıma 
Giriş Rejimine tabi tutulması için, gümrük 
beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0965-
TPS-İzin Belgesi (Kati İthalat)” aranır. 
 
-2021/9 tebliğine aşağıda ki madde eklenmiştir 
 
 
Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi 



 

 

 
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve 
sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru 
sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur. 
 
(2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve 
beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili 
olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme 
yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. 
 
(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu 
veya İzin Belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit 
edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin 
kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin 
verilmez. 
 
 
- 2020/9 tebliğ eki yer alan  Ek-1 ve Ek-2 listeler  
2021/9 tebliğinde  tek liste haline  getirilmiş olup  
Ek-2 listede yer alan 3926.90 GTİP 2021/9  
tebliğde   
3626.90.50.00.00- 3926.90.97.90.14 - 
3926.90.97.90.18 Olarak  yer almaktadır  
Aşağidaki GTİP ler 
3926.90.97.10.00 - 3926.90.97.20.00 - 
3926.90.97.90.11 - 3926.90.97.90.12 - 
3926.90.97.90.15 - 3926.90.97.90.16 - 
3926.90.97.90.17 GTİP ler  listeden 
çıkartılmıştır.  
   
 
  

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka 
Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ 
(İthalat: 2021/10) 

 
Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 



 

 

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, 
Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline 
İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/11) 

Aşağıda Yer Alan GTİP ler Tebliğ Eki 
Listelerden Kaldırılmıştır. 
8211.10.00.00.19 Diğerleri 

8211.92.00.00.19 Diğerleri (sanayide kullanılanlar 
hariç) 

8211.93.00.00.90 Diğerleri (kapanan budama 
çakıları dâhil) 

8211.94.00.00.00 Bıçak ağızları (yalnız 
8211.10.00.00.19, 
8211.92.00.00.19 veya 
8211.93.00.00.90 GTİP'lerine ait 
olanlar) 

9005.10.00.00.00 Çift gözlü dürbünler 

9005.80.00.10.00 Tek gözlü dürbünler 

9013.10 Silahlar için teleskopik 
dürbünler; periskoplar; bu 
fasılda veya XVI. Bölümdeki 
makine, alet, cihaz veya tertibatın 
aksam ve parçasını teşkil edecek 
şekilde imal edilmiş teleskoplar 

9013.20.00.00.10 Silahlar için olanlar 

9303 Bir patlayıcının itiş gücü ile 
çalışan diğer ateşli silahlar ve 
benzeri cihazlar (spor için av 
tüfekleri ve tüfekler, ağızdan 
doldurulan ateşli silahlar, sadece 
işaret fişeği atmak üzere imal 
edilmiş tabanca ve diğer 
cihazlar, manevra fişeği atmak 
için tabanca ve revolverler, 
hayvan öldürmeye mahsus 
sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler 
gibi) 

9304.00.00.00.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya 
gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş 
sopaları gibi) ( 93.07 
pozisyonundakiler hariç) 

9305.10.00.00.00 Revolverler ve tabancalara ait 
olanlar (yalnız şarjörler) 



 

 

9305.20.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize 
kauçuktan olanlar 

9305.20.00.90.00 Diğerleri 

9305.99.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize 
kauçuktan olanlar 

9305.99.00.90.19 Diğerleri 

9307 Kılıçlar, palalar, süngüler, 
mızraklar ve benzeri silahlar ve 
bunların aksam ve parçaları ve 
bunların kın ve kılıfları (bunların 
ağızları dahil) 

  
 

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere 
Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin 
Tebliğ (İthalat: 2021/12) 

 
Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı 
Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ     
(İthalat: 2021/13) 

2020/13 sayılı tebliğin 2. Maddesinde yer alan 
(bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha 
az ağırlıktaki numune hariç) ibaresi kaldırılmış olup, 
2021/13 sayılı tebliğin ekli listesine dip not olarak 
“Birinci fıkra hükmü; özet beyan, tır karnesi veya 
transit beyannamesi muhteviyatı eşyanın bedelsiz 
olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az 
ağırlıktaki numuneler için uygulanmaz ibaresi” 
eklenmiştir. 



 

 

Ozon Tabakasını İncelten  Maddeler ve 
Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin 
Tebliğ (İthalat: 2021/14) 
 

2021/14 Sayılı tebliğin EK-1 (İtahali Yasak 
Mallar ) listesine aşağıda yer alan GTİP ler 
eklenmiştir. 
3808.92.20.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan 

(Metil bromür) içerenler 

3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan 
(Metil bromür) içerenler 

3808.93.27.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan 
(Metil bromür) içerenler 

3808.93.30.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan 
(Metil bromür) içerenler 

3808.93.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan 
(Metil bromür) içerenler 

3808.94.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan 
(Metil bromür) içerenler 

3808.99.10.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan 
(Metil bromür) içerenler 

3808.99.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan 
(Metil bromür) içerenler 

 
2021/14 Sayılı tebliğin EK-3A (OTİM ihtiva 
Eden Yasaklı Eşya) listesine aşağıda yer alan 
GTİP ler çıkartılmıştır. 
8414.30 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler 

8415 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem 
ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) 
(nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar 
dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu 
araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 
hariç) 

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu 
ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); 
ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima 
cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç) 

 
2021/14 Sayılı tebliğin EK-3B(OTİM ile çalışan 
Yasaklı Eşya) listesine aşağıda yer alan GTİP 
ler çıkartılmıştır. 
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri 



 

 

3307.10.00.90.11 Traş kremleri 

3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri 

3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu 
önleyici deodorantlar 

3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar 

3405 Yalnız sprey boya ve cilalar 

3808 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde 
olanlar) 

3909.50.90.00.00 Diğerleri 

3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey 
şeklinde olanlar) 

8424.10 Yangın söndürme cihazları 
(doldurulmuş olsun olmasın) 

 

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ              
(İthalat: 2021/16) 
 

 
Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 
 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer 
Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin 
Tebliğ (İthalat: 2021/17) 

 
Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 
 

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ   
(İthalat: 2021/18) 
 

 
Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 
 

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ 
(İthalat: 2021/19) 
 

 
Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 
 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın 
İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/20) 
 

 
Tebliğ kapsamında değişiklik bulunmamaktadır. 
 

  


