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31 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31706 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ
(İTHALAT: 2022/21)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, T�caret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen �thalat

�şlemler�nde (kayda alınmak suret�yle �ler�ye yönel�k olarak gözet�m uygulamaları har�ç), başvuruların elektron�k
ortamda yapılmasına ve �şlem yapacak kullanıcıların yetk�lend�r�lmes�ne da�r usul ve esasları bel�rlemekt�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) Elektron�k �mza: Elektron�k �mza mevzuatında tanımlanan şek�lde başka b�r elektron�k ver�ye eklenen veya

elektron�k ver�yle mantıksal bağlantısı bulunan ve k�ml�k doğrulama amacıyla kullanılan elektron�k ver�y�,
c) Elektron�k �mza mevzuatı: 15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Elektron�k İmza Kanunu �le bu Kanuna �st�naden

yürürlüğe konulan d�ğer mevzuatı,
ç) Elektron�k ortam: İthalata �l�şk�n l�sans, uygunluk, �z�n ve d�ğer her türlü belge düzenlenmes� �ç�n

gerçekleşt�r�len �şlemler�n yürütüldüğü web tabanlı uygulamayı,
d) Elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcıları: Elektron�k �mza mevzuatı uyarınca B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m

Kurumuna b�ld�r�m�n� yapmış, elektron�k sert�f�ka, zaman damgası ve elektron�k �mzalarla �lg�l� h�zmetler� sağlayan
kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek veya tüzel k�ş�ler�n�,

e) Genel Müdürlük: T�caret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthalat �şlemler�: Elektron�k ortamda gerçekleşt�r�lmes� uygun görülen �thalata �l�şk�n l�sans, uygunluk, �z�n

ve d�ğer her türlü belge düzenlenmes�ne esas �şlemler�,
g) Kamu kurumu kullanıcısı: Kamu kurumları adına �thalat �şlemler�n� yürütmek üzere görev alan ve �şlem

yapan k�ş�ler�,
ğ) Kullanıcı: İthalat �şlemler�nde kend� adına �şlem yapan ya da f�rmalar adına �şlem yapmak üzere

yetk�lend�r�lm�ş k�ş�ler�,
h) Mob�l elektron�k �mza: Bakanlık �le mob�l elektron�k �mza kullanımına �l�şk�n sözleşmes� bulunan GSM

operatörler�nce ver�len SIM kartını kullanarak oluşturulan ve 5070 sayılı Elektron�k İmza Kanununda tanımlanan
güvenl� elektron�k �mza n�tel�ğ�ndek� elektron�k sert�f�kayı,

ı) N�tel�kl� elektron�k sert�f�ka: 5070 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�nde sayılan n�tel�kler� taşıyan elektron�k
sert�f�kayı,

�fade eder.
N�tel�kl� elektron�k sert�f�ka veya mob�l elektron�k �mza tem�n�
MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcılarından alınan n�tel�kl� elektron�k

sert�f�kaya ya da mob�l elektron�k �mzaya sah�p olmak zorundadır.
(2) Başka amaçlarla daha önce tem�n ed�len ve geçerl�k süres� dolmamış veya yen�lenm�ş n�tel�kl� elektron�k

sert�f�kalar ya da mob�l elektron�k �mzalar �thalat �şlemler� �ç�n kullanılab�l�r.
Yetk�lend�rme başvurusu ve onayı
MADDE 5 – (1) İthalat �şlemler�ne elektron�k ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetk�lend�rmek üzere

aşağıdak� belgeler hazırlanır:
a) D�lekçe: Bakanlık �nternet sayfasındak� “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak

hazırlanmış ve F�rmayı tems�le yetk�l� k�ş�/k�ş�lerce �mzalanmış, Genel Müdürlüğe muhatap d�lekçe.
b) F�rma/Kurum/Şahıs Tanımlama Formu: Bakanlık �nternet sayfasındak� “E-İmza Uygulamaları” bölümünde

yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş ve F�rmayı tems�le yetk�l� k�ş�/k�ş�lerce �mzalanmış form.
c) S�c�l tasd�knames�: T�caret s�c�l�ne kayıtlı olanlardan, 19/12/2012 tar�hl� ve 2012/4093 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan T�caret S�c�l� Yönetmel�ğ� uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenm�ş, anılan
yönetmel�kte bel�rt�len tüm unsurları taşıyan ve güncel b�lg�lere sah�p belgen�n aslı veya noter onaylı örneğ�.

ç) Taahhütname: Bakanlık �nternet sayfasındak� “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun,
f�rmayı/kurumu/şahsı tems�l ve �lzama yetk�l� k�ş� veya k�ş�lerce �mzalanmış ve Türkçe olarak noterde her b�r k�ş� �ç�n
düzenlenm�ş taahhütnamen�n aslı. Kamu kurumu kullanıcısı �ç�n yetk� �şlem�nde noter onayı aranmaz.
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(2) B�r�nc� fıkrada sayılan belgeler�n renkl� olarak taranmış “.pdf” uzantılı d�j�tal b�rer suret�, b�lahare Genel
Müdürlüğe elektron�k ortamda �let�lmek üzere f�rmalar/kurumlar/şahıslar tarafından muhafaza ed�l�r.

(3) B�r�nc� fıkrada sayılan belgeler, Genel Müdürlüğe f�rmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı Elektron�k Posta
(KEP) adres�nden, T�caret Bakanlığı KEP adres�ne (t�caretbakanl�g�@hs01.kep.tr) veya posta yoluyla ya da elden
tesl�m yoluyla Bakanlık genel evrak b�r�m�ne �let�l�r.

(4) İthalat �şlem� yapmak üzere yetk�lend�r�lecek k�ş�ler, sah�p oldukları n�tel�kl� elektron�k sert�f�kayı ya da
mob�l elektron�k �mzayı kullanarak Bakanlık �nternet sayfasındak� “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan
“Yetk�lend�rme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemler�” formunu doldurarak yetk�lend�rme başvurusunda
bulunur.

(5) B�r�nc� fıkrada sayılan belgeler�n Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada açıklanan yetk�lend�rme
başvurusunun yapılması üzer�ne, başvuru sah�b�ne başvuru belgeler�n� elektron�k ortamda s�steme yüklemek üzere
kısıtlı yetk� ver�l�r. Ancak yetk�lend�rme başvurusunun yapılmasından �t�baren on gün �çer�s�nde b�r�nc� fıkrada sayılan
belgeler�n Genel Müdürlüğe ulaşmaması hal�nde, başvuru sah�b�ne kısıtlı yetk� ver�lmez ve yetk�lend�rme başvurusu
�ptal ed�l�r.

(6) Kısıtlı yetk�l� kullanıcı, Bakanlık �nternet sayfasındak� “E-İmza Uygulamaları” bölümünde “E-İmza
Uygulamalarına G�r�ş” başlığını seçerek elektron�k �mzası �le “İthalat İşlemler�” menüsüne g�r�ş yapar ve b�r�nc�
fıkrada bel�rt�len belgeler� s�steme yükleyerek elektron�k olarak başvurusunu tamamlar.

(7) Elektron�k ortamda başvurunun tamamlanması üzer�ne, sunulan belgeler�n doğruluğu ve usulüne
uygunluğu kontrol ed�ld�kten sonra, Genel Müdürlükçe elektron�k ortamda onay �şlemler� başlatılır.

(8) Belgeler�n eks�k ya da usulüne uygun olmaması ya da �nternet üzer�nden g�r�len b�lg�ler�n belgelerle
uyuşmaması durumunda, eks�k ve/veya usulüne uygun olmayan belgeler tamamlanır ve/veya gerekl� değ�ş�kl�kler
yapılır.

(9) Genel Müdürlük, sunulan b�lg� ve belgeler doğrultusunda ve/veya �lg�l� mevzuat çerçeves�nde değ�ş�kl�k ve
güncelleme �steme, ek b�lg� ve belge talep etme ya da yetk�lend�rme başvurusunu reddetme hakkına sah�pt�r.

(10) Genel Müdürlük, yetk�lend�rme taleb�n�n sonucunu dördüncü fıkra çerçeves�nde yapılan başvuruda
kullanıcı tarafından beyan ed�len e-posta adres�ne b�ld�r�r. Bakanlık, �lg�l�s�ne ulaşmayan b�ld�r�mlerden sorumlu
değ�ld�r.

(11) B�rden fazla k�ş�ye aynı anda �thalat �şlemler�n� elektron�k ortamda yapmak üzere yetk� ver�leb�l�r. Bu
durumda b�r�nc� fıkrada bel�rt�len taahhütname, yetk�lend�r�lecek her b�r k�ş� �ç�n ayrı düzenlen�r. Taahhütnamen�n
geçerl� olacağı süre taahhütnamede bel�rt�l�r.

(12) Kullanıcıların, sert�f�kalarını yen�lemes� veya başka b�r n�tel�kl� elektron�k sert�f�ka ya da mob�l
elektron�k �mza tem�n etmes� durumlarında yen�den yetk�lend�rme başvurusu yapması gerekmez.

Yetk� süres�n�n uzatılması
MADDE 6 – (1) Kullanıcının yetk�s� taahhütnamede bel�rt�len süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı taleb�nde

bulunulması �ç�n, Genel Müdürlüğe her k�ş� �ç�n ayrı olmak üzere yen� taahhütname ver�lmes� gerek�r. Yetk� süres�n�n
b�t�m�nden süre uzatımına kadark� sürede kullanıcının yetk�s� askıya alınır.

(2) Süre uzatımında, daha önce 5 �nc� madden�n üçüncü fıkrası uyarınca sunulan ve geçerl�ğ� devam eden
d�ğer belgeler tekrar �stenmez. Ancak, belgelerde değ�ş�kl�k olması veya �çerd�kler� b�lg�ler�n taahhütname �le farklı
olması durumunda belgeler�n yen�lenmes� zorunludur.

(3) İflas etm�ş ya da �flas sürec� devam edenler adına �şlem yapan kullanıcıların, yetk� süres�n�n uzatılması ya
da yen� b�r k�ş�n�n yetk�lend�r�lmes� �ç�n gereken taahhütnamey� noter kanalıyla tem�n edememes� durumunda, �flas
�dares�n�n kararına dayanarak �flas müdürlükler�nce usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul ed�l�r.

Yetk�n�n �ptal�
MADDE 7 – (1) Kullanıcının yetk�s�, Genel Müdürlüğe yazılı başvuru üzer�ne �ptal ed�l�r. Başvuruda,

Bakanlık �nternet sayfasındak� “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından
düzenlenm�ş az�lname aranır.

(2) Kullanıcının yetk�s�nden feragat etmes� hal�nde, bunun noter kanalıyla veya �adel� taahhütlü olarak
b�ld�r�ld�ğ�n� tevs�k eden belgeler�n Genel Müdürlüğe sunulması üzer�ne yetk� �ptal ed�l�r.

Yetk�n�n askıya alınması
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ uyarınca yetk�lend�r�lm�ş olan kullanıcıların yetk�s�, yazılı olarak Genel

Müdürlüğe yapılacak başvuru �le geç�c� süreyle askıya alınab�l�r.
(2) B�r�nc� fıkra uyarınca askıya alınan yetk�n�n �ptal� �ç�n, Bakanlık �nternet sayfasındak� “E-İmza

Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter kanalıyla düzenlenm�ş az�lname �le 7 (yed�) �ş günü
�ç�nde Genel Müdürlüğe başvurulur. Aks� durumda, askıya alma �şlem� kaldırılır ve yetk� tekrar kullanıma açılır.

Güncelleme �şlemler�
MADDE 9 – (1) Yetk�lend�rme onayı gerçekleşt�r�ld�kten sonra, verg� numarası ve/veya f�rma unvanı

dışındak� değ�ş�kl�kler �ç�n ayrıca belge aranmaz.
(2) F�rma unvanında değ�ş�kl�k yapılması durumunda kullanıcıların yetk�ler� askıya alınır. Söz konusu

değ�ş�kl�k �ç�n 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca �stenen belgeler�n Genel Müdürlüğe sunulması üzer�ne, askıya
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alınan yetk�ler�n kullanıma açılması �ç�n onay �şlem� başlatılır.
(3) Verg� numarasının değ�şmes� durumunda, bu durumu tevs�k eden belgeler Genel Müdürlüğe sunulur. Genel

Müdürlük, f�rmanın öncek� verg� numarasıyla yaptığı kullanıcı yetk�ler�n�n �ptal� �ç�n onay �şlem�n� başlatır. Yen� verg�
numaralı f�rmanın kullanıcılarının yetk�lend�r�lmes� gerek�r. Öncek� verg� numarasına sah�p f�rmanın faal�yet�ne
devamı hal�nde, bu Tebl�ğ�n d�ğer hükümler� saklı kalmak kaydıyla, f�rmanın kullanıcılarının yetk�s� �ptal ed�lmez.

(4) Faal�yet�ne son veren f�rma/kurum/şahıs, bu durumu tevs�k eden belgeler� Genel Müdürlüğe sunar. Genel
Müdürlük kullanıcı yetk�ler�n�n �ptal� �ç�n onay �şlem�n� başlatır.

(5) 5 �nc� maddede sayılan belgelere da�r değ�ş�kl�k olması durumunda, en geç 5 �ş günü �ç�nde bu Tebl�ğe
uygun olarak Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Aks� halde, d�ğer mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla, durumun
öğren�lmes�n� müteak�p kullanıcıların yetk�ler� derhal askıya alınır. Bu durumda askıya alma �şlem� ancak eks�kl�kler�n
g�der�lmes� hal�nde kaldırılır.

İthalat �şlemler� �ç�n elektron�k ortamda başvuru
MADDE 10 – (1) İthalat �şlemler�ne �l�şk�n elektron�k ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık �nternet

sayfasındak� “E-�mza Uygulamalarının” altında yer alan “E-�mza Uygulamalarına G�r�ş” bölümünden gerçekleşt�r�l�r.
(2) İthalat �şlemler� �ç�n başvuruda �sten�lecek b�lg� ve belgeler, her b�r �thalat �şlem�n�n mevzuatında yer

almaktadır.
(3) Elektron�k ortamda yaşanab�lecek tekn�k sorunlar sebeb�yle başvuru yapılamaması hal�nde, f�z�ksel

başvurular da kabul ed�leb�l�r.
Yetk�
MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, bu Tebl�ğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel

ve zorunlu durumları �nceley�p sonuçlandırmaya, muhtemel �ht�lafları �dar� yoldan çözmeye ve tekn�k nedenlerle
uygulamada yaşanan sorunları g�dermeye yetk�l�d�r.

(2) İthalat �şlemler�n�n uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektron�k �let�ş�mde
yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değ�ld�r.

(3) F��l ehl�yet�n�n sınırlandırıldığı, ga�pl�ğ�, ölümü veya adına �şlem yapılan f�rmanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n
kaybed�ld�ğ� öğren�len n�tel�kl� elektron�k sert�f�ka ya da mob�l elektron�k �mza sah�b� k�ş�ler�n yetk�ler� Genel
Müdürlükçe �ptal ed�l�r.

(4) Kamu kurumu kullanıcılarına �l�şk�n usul ve esaslar, Bakanlığın �lg�l� kurumlarla yaptığı protokoller
çerçeves�nde bel�rlen�r.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 12 – (1) 7/4/2021 tar�hl� ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemler�nde

Elektron�k Başvuru S�stem� Tebl�ğ� (İthalat: 2021/21) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 13 – (1) 27/12/2017 tar�hl� ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga İthalat İşlemler�nde

Elektron�k Başvuru S�stem� Tebl�ğ� (İthalat: 2017/3) �le 7/4/2021 tar�hl� ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemler�nde Elektron�k Başvuru S�stem� Tebl�ğ� (İthalat: 2021/21)’ne yapılan atıflar, bu Tebl�ğe yapılmış
sayılır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


