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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından;

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN
İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ

(İTHALAT: 2022/20)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, elektron�k k�ml�k b�lg�s�n� ha�z eşyanın �thalatında B�lg� Teknoloj�ler� ve

İlet�ş�m Kurumu tarafından elektron�k ortamda gerçekleşt�r�lecek kontrole �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n

445 �nc� maddes� �le 31/12/2020 tar�hl� ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rej�m�
Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) BTK: B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunu,
c) GSMA (Global System for Mob�le Commun�cat�ons Assoc�at�on): GSM B�rl�ğ�n�,
ç) IMEI (Internat�onal Mob�le Equ�pment Ident�ty): Mob�l c�hazlara a�t uluslararası elektron�k k�ml�k b�lg�s�n�

gösteren numarayı,
d) Tek Pencere S�stem�: Gümrük �şlemler�ne konu olan eşyaya �l�şk�n olarak farklı kurumlarca düzenlenmes�

gereken �z�n, onay ve belgelere �l�şk�n başvuruların tek b�r noktaya yapılarak (e-başvuru) �lg�l� kuruma �let�ld�ğ� ve
�lg�l� kurumca düzenlenen belgeler�n doğrudan gümrük �şlemler�nde kullanılmak üzere elektron�k ortamda (e-belge)
gönder�ld�ğ�, T�caret Bakanlığı tarafından yürütülen s�stem�,

�fade eder.
B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunun Uygunluk Yazısına tab� eşya
MADDE 4 – (1) IMEI numarasını ha�z eşyanın serbest dolaşıma g�r�ş� veya geç�c� �thalatı önces�nde IMEI

numarasının uygunluk kontrolü �ç�n Tek Pencere S�stem� üzer�nden beyan sah�b� tarafından BTK’ye başvurulur. BTK
tarafından elektron�k ortamda gerçekleşt�r�lecek kontrolün olumlu sonuçlanması hal�nde, Uygunluk Yazısı ver�l�r.
Beyan ed�len eşyaya a�t IMEI numarası gümrük beyan s�stem�ne g�r�l�r ve beyannamen�n tesc�l�nde Uygunluk Yazısı
gümrük �dares�nce aranır. IMEI numarasını ha�z eşyaya �l�şk�n olarak bu Tebl�ğ hükümler�ne uygun �şlem yapmaktan
�thalatçı sorumludur. IMEI numarasının beyan ed�lmemes� hal�nde, eşyanın IMEI numarası �çer�p �çermed�ğ�ne da�r
gümrük �dares�nce ayrıca b�r araştırma yapılmaz.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında bel�rt�len Uygunluk Yazısı, beyan ed�len IMEI b�lg�ler�ne göre GSMA ver�ler�
esas alınarak c�hazlara a�t IMEI numaralarının marka ve model b�lg�ler�yle tutarlılığı �le kayıp, çalıntı ve IMEI b�lg�s�
değ�şt�r�lm�ş olma durumu kontrol ed�lerek düzenlen�r.

D�ğer mevzuat
MADDE 5 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında ver�len Uygunluk Yazısı, Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m� mevzuatı ve

d�ğer mevzuat kapsamında alınması gereken �z�n ve belgeler�n yer�ne geçmez ve �lg�l� mevzuattan kaynaklanan
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�ne engel teşk�l etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 6 – (1) 31/12/2020 tar�hl� ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektron�k

K�ml�k B�lg�s�n� Ha�z Eşyanın İthalatı Hakkında Tebl�ğ (İthalat: 2021/20) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 7 – (1) 31/12/2020 tar�hl� ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektron�k

K�ml�k B�lg�s�n� Ha�z Eşyanın İthalatı Hakkında Tebl�ğ (İthalat: 2021/20)’e yapılan atıflar bu Tebl�ğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


