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TEBLİĞ

T caret Bakanlığından:
HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2021/2)

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, 3 üncü maddede yer alan harp s lahları le bunların aksam ve parçalarının 

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.

İthalatı bel rl  kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak eşya
MADDE 3 ‒ (1) Aşağıda gümrük tar fe poz syonları (GTP) ve tanımları bel rt len eşya, M ll  Savunma 

Bakanlığı, T caret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, M ll  İst hbarat Teşk latı Başkanlığı, İç şler  
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Sah l Güvenl k Komutanlığı ve Emn yet Genel Müdürlüğü tarafından veya 
bunlar adına thal etmek üzere yetk  ver len kamu kurum ve kuruluşlarınca thal ed leb l r.

(2) M ll  Savunma Bakanlığından z n alan f rmalar, bu Tebl ğde bel rt len eşyayı thal edeb l r.

GTP Eşyanın Tanımı
93.01 Harp s lahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 poz syonundak  s lahlar har ç)
9305.10.00.00.00 Revolverler ve tabancalara a t olanlar (şarjörler har ç)
9305.91.00.00.00 93.01 poz syonundak  harp s lahlarına a t olanlar
9306.30.10.10.00 93.01 poz syonundak  haf f mak nalı tabancalara a t olanlar
9306.30.10.90.00 D ğerler
9306.30.30.00.00 Harp s lahlarına a t olanlar
9306.90.10.00.00 Harp s lahlarına a t olanlar

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

S lahları le Bunların Aksam ve Parçalarının İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tar hl  ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp 

S lahları le Bunların Aksam ve Parçalarının İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/2)’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.


