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TEBLİĞ

T caret Bakanlığından:
HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN 

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2021/5)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, 3 üncü maddede yer alan har ta ve har ta b lg s  çeren eşyanın thalatının 

düzenlenmes d 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.

M ll  Savunma Bakanlığının Uygunluk Belges ne tab  eşya
MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tar fe poz syonları (GTP) ve tanımları bel rt len eşya le çer ğ nde har ta 

b lg s  bulunan d ğer her türlü eşyanın (k tap, derg , yapboz, den z topu, pano, teps , t şört ve benzer ) Serbest 
Dolaşıma G r ş Rej m ne tab  tutulması hal nde, gümrük beyannameler n n tesc l nde gümrük dareler nce;

a) Den z har taları ç n M ll  Savunma Bakanlığı Den z Kuvvetler  Komutanlığı Sey r H drograf  ve Oş nograf  
Da res  Başkanlığının,

b) Kara ve hava har taları le atlas, küre ve benzer  dokümanlar ç n se M ll  Savunma Bakanlığı Har ta Genel 
Müdürlüğünün, 

f z ksel ya da elektron k olarak düzenleyeceğ  Uygunluk Belges  aranır.

GTP Eşyanın Tanımı
49.05 Yalnız kara, hava ve den z har taları le atlas, küre ve benzer  dokümanlar (kadastral har talar 

har ç)
85.23 Yalnız sayısal ortamda bulunan har ta ve har ta b lg ler  (kadastral har talar har ç)

Yürürlükten kaldırılan tebl ğ
MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tar hl  ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Har talar 

ve Har ta B lg s  İçeren Eşyanın İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tar hl  ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Har talar 

ve Har ta B lg s  İçeren Eşyanın İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/5)’e yapılan atıflar bu Tebl ğe yapılmış sayılır. 
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebl ğ 1/1/2021 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n  T caret Bakanı yürütür.


