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TEBLİĞ

T caret Bakanlığından:
SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2021/8)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, 3 üncü maddede yer alan s v l hava taşıtlarının 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.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısına tab  eşya
MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tar fe stat st k poz syonları (GTİP) ve tanımları bel rt len eşyanın Serbest 

Dolaşıma G r ş Rej m  veya Geç c  İthalat Rej m ne tab  tutulması hal nde, gümrük beyannameler n n tesc l nde gümrük 
dareler nce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı S v l Havacılık Genel Müdürlüğünün f z ksel ya da elektron k olarak 

düzenleyeceğ  Uygunluk Yazısı aranır.

GTİP Eşyanın Tanımı
8801.00.10.00.00 Balonlar ve hava gem ler ; planörler ve delta kanatlı planörler 
8801.00.90.00.00 D ğerler
8802.11.00.00.00 Boş haldek  ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8802.12.00.00.00 Boş haldek  ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8802.20.00.10.00 Z ra  mücadelede laçlama aracı olarak kullanılmak

üzere thal olunan özel yapıdak  uçaklar
8802.20.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.20.00.90.00 D ğerler
8802.30.00.10.00 Z ra  mücadelede laçlama aracı olarak kullanılmak üzere thal olunan özel yapıdak  

uçaklar
8802.30.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.30.00.90.00 D ğerler
8802.40.00.10.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.40.00.90.00 D ğerler

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

Taşıtlarının İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/8) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tar hl  ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S v l Hava 

Taşıtlarının İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/8)’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.


