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13 Ek�m 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31273

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR

BELGELERİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2020/20)

 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, k�tle �mha s�lahlarının üret�lmes�, gel�şt�r�lmes�, �şlenmes�, depolanması,

taşınması ve yayılmasında kullanılab�lecek ç�ft kullanımlı malzeme ve teknoloj�ler�n �hracat kontroller� kapsamında
ülkem�ze �thal ed�lmes� �ç�n �hracatçı ülke/�hracatçı tarafından �thalatçıdan talep ed�len İthal Şahadetnames� ve N�ha�
Kullanım Sert�f�kasının onaylanmasına �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes�d�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n

445 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ne ve 20/12/1995 tar�hl� ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le
yürürlüğe konulan İthalat Rej�m� Kararının 2 nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) Başvuru: İthal Şahadetnames�n�n veya N�ha� Kullanım Sert�f�kasının onaylanması �ç�n İthalatçı tarafından

yapılan başvuruyu,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) G.T.İ.P : Eşyanın gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonunu,
d) İthal Şahadetnames�: K�tle �mha s�lahlarının üret�lmes�, gel�şt�r�lmes�, �şlenmes�, depolanması, taşınması ve

yayılmasında kullanılab�lecek malzeme ve teknoloj�n�n �hracatının kontrolü kapsamında, ç�ft kullanımlı malzeme ve
teknoloj�ler�n d�ğer ülkeler tarafından Türk�ye'ye �hracatı �ç�n İhracatçı ülke veya �hracatçısı tarafından ülkem�zdek�
�thalatçıdan talep ed�len belgey�,

e) N�ha� Kullanım Sert�f�kası: K�tle �mha s�lahlarının üret�lmes�, gel�şt�r�lmes�, �şlenmes�, depolanması,
taşınması ve yayılmasında kullanılab�lecek malzeme ve teknoloj�n�n �hracatının kontrolü kapsamında, ç�ft kullanımlı
malzeme ve teknoloj�ler�n d�ğer ülkeler tarafından Türk�ye'ye �hracatı �ç�n İhracatçı ülke veya �hracatçısı tarafından
ülkem�zdek� �thalatçıya ver�len/gönder�len ve T�caret Bakanlığınca onaylanması talep ed�len belgey�,

f) Tesellüm Tey�d� Ves�kası: İthal Şahadetnames� kapsamında �thalatın gerçekleşt�ğ�n� gösteren onaylı belgey�,
�fade eder.
İthal Şahadetnames�
MADDE 4 – (1) İhracatçı ülke veya �hracatçısı tarafından, �thalatçıdan talep ed�len İthal Şahadetnames� Genel

Müdürlük onayına tab�d�r.
(2) İthal Şahadetnames�n�n geçerl�l�k süres� onay tar�h�nden �t�baren altı (6) aydır. Belgeler�n süres�

uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından �şleme alınan İthal Şahadetnameler�n�n geçerl�l�k süres� �thalat
�şlemler�nde d�kkate alınmaz.

(3) Tesellüm Tey�d� Ves�kasının alınmasında İthal Şahadetnames�n�n geçerl�l�k süres� d�kkate alınmaz.
N�ha� Kullanım Sert�f�kası
MADDE 5 – (1) İhracatçı ülke veya �hracatçısı tarafından �thalatçıdan talep ed�len N�ha� Kullanım Sert�f�kası

Genel Müdürlük onayına tab�d�r. Son kullanıcının �thalatçıdan farklı olması durumunda, sert�f�kada her �k�s�n�n de
b�lg�ler� yer alır ve mütesels�len sorumludurlar.

(2) N�ha� Kullanım Sert�f�kasının geçerl�l�k süres� onay tar�h�nden �t�baren altı (6) aydır. Belgeler�n süres�
uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından �şleme alınan N�ha� Kullanım Sert�f�kalarının geçerl�l�k süres� �thalat
�şlemler�nde d�kkate alınmaz.

Başvuru usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Başvurular e-devlet üzer�nden veya Bakanlık �nternet s�tes� (www.t�caret.gov.tr) “E-İşlemler”

menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemler�”nden ulaşılan “E-İmza Uygulamalarına G�r�ş” başlığı �ç�nde yer alan
“İthalat Belge İşlemler�”nden elektron�k �mza �le yapılır.

(2) Elektron�k �mza sah�b� k�ş�ler�n f�rmalar adına başvuru yapmak üzere yetk�lend�r�lmes�, 27/12/2017 tar�hl�
ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemler�nde Elektron�k Başvuru S�stem� Tebl�ğ� (İthalat:2017/3)
çerçeves�nde yapılır.

(3) İthal Şahadetnames�n�n onaylanması �ç�n başvurular, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len “İthalat Belge İşlemler�”nde
bulunan “Başvuru İşlemler�” ana başlığı altındak� “Başvuru G�r�ş�” ekranında Belge Türü olarak TPS-1082-İthal
Şahadetnames�, Karar/Tebl�ğ olarak bu Tebl�ğ seç�l�r. Başvuru Formunun elektron�k olarak doldurulup ekler� �le
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b�rl�kte belgeler�n tam ve eks�ks�z b�r şek�lde s�steme yüklenmes�nden sonra elektron�k olarak �mzalanması suret�yle
başvuru tamamlanır. Başvuruya, İthal Şahadetnames�n�n Onayına İl�şk�n Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-1),
Onaylanacak İthal Şahadetnames� (Ek-3), Fatura örneğ� veya Proforma Faturanın elektron�k (pdf) haller� eklen�r.

(4) N�ha� Kullanım Sert�f�kanın onaylanması �ç�n başvurular, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len “İthalat Belge
İşlemler�”nde bulunan “Başvuru İşlemler�” ana başlığı altındak� “Başvuru G�r�ş�” ekranında Belge Türü olarak TPS-
1083-N�ha� Kullanım Sert�f�kası, Karar/Tebl�ğ olarak bu Tebl�ğ seç�l�r. Başvuru Formunun elektron�k olarak
doldurulup ekler� �le b�rl�kte belgeler�n tam ve eks�ks�z b�r şek�lde s�steme yüklenmes�nden sonra elektron�k olarak
�mzalanması suret�yle başvuru tamamlanır. Başvuruya, N�ha� kullanım Sert�f�kasına �l�şk�n Taahhütlü Başvuru Formu
(Ek-2), N�ha� Kullanım Sert�f�kası ve Türkçe çev�r�s�, Fatura örneğ� veya Proforma Faturanın elekron�k (pdf) haller�
eklen�r. N�ha� Kullanıcı �thalatçı f�rmadan farklı �se, onun da �mza ve kaşes� başvuru formunda ayrıca aranır.

(5) Başvurunun eks�k ve tutarsız b�lg� ve belge �çermes� hal�nde, Bakanlıkça başvuru sah�b�ne eks�kler�
tamamlaması ve açıklama �ç�n beş (5) gün ek süre ver�l�r. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlend�rmeye
alınmaz.

Onaya �l�şk�n �şlemler ve b�ld�r�m
MADDE 7 – (1) Usulüne uygun yapılan başvurular üzer�ne, İthal Şahadetnameler� ve N�ha� Kullanım

Sert�f�kaları onaylanır.
 (2) Gerek görülmes� hal�nde �lg�l� Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş �steneb�l�r. Ayrıca f�rmalardan da

gerek görülmes� hal�nde �lave b�lg� ve belgeler �steneb�l�r.
(3) İthal Şahadetnames� �le N�ha� Kullanım Sert�f�kası onay �şlem� Genel Müdürlükçe elektron�k olarak yapılır

ve başvuru sah�b�n�n başvuru formunda yer alan e-posta adres�ne b�ld�r�l�r. B�ld�r�mde Genel Müdürlükçe elektron�k
ortamda (Tek Pencere S�stem�) ver�len 23 hanel� belge numarası �le belge tar�h� yer alır. Onaylanan belgeler başvuru
sah�b�ne ayrıca İthal Şahadetnames� 3 nüsha, N�ha� Kullanım Sert�f�kası 2 nüsha hal�nde f�z�k� belge olarak da �let�l�r.
Onaylanan belgeler�n �hracat �z�nler�n�n alınması amacıyla malın �hracatçısına gönder�lmes� başvuru sah�b� tarafından
yapılır.

(4) B�ld�r�mde yer alan belge numarası ve belge tar�h� yükümlü tarafından �thalat esnasında beyannamen�n 44
nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tar�h�” alanlarında beyan ed�l�r. İthal Şahadetnames� ve N�ha�
Kullanım Sert�f�kası �thalatçı taleb�ne �st�naden düzenlenen ve �lg�l� ülkelerden �hraç �zn� alınmasına mesnet teşk�l
eden belgeler olduğu �ç�n, belgeler�n kontrolü gümrük �dares�n�n sorumluluğunda değ�ld�r.

(5) Başvuru sah�b�n�n gümrük �dares�nde kaydının olmaması neden�yle, İthal Şahadetnames�n�n Tek Pencere
S�stem�nde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adres�ne Genel Müdürlükçe
b�ld�r�mde bulunulur. Yapılan b�ld�r�m üzer�ne �thalatçı tarafından 5 (beş) �şgünü �ç�nde gümrük s�stem�ne kayıt
yaptırılarak Genel Müdürlüğe b�lg� ver�l�r. Bu başvuruyu yapmak �thalatçının sorumluluğundadır.

(6) İthalatın gerçekleşmes�n� müteak�p Tesellüm Tey�d� Ves�kası talep eden �thalatçılar, �thalatlarına a�t
Gümrük G�r�ş Beyannames�, İthal Şahadetnames�, “Belge Referans No” ve “Belge Tar�h�” �le �thalatın gerçekleşt�ğ�
gümrük �dares�ne başvurur. Gümrük İdares� �lg�l� İthal Şahadetnames�’ne atıfta bulunularak, Tesellüm Tey�d�
Ves�kasını düzenler ve bu Belgey� mühürley�p �mzalamak suret�yle �thalatçıya tevd� eder. İhracatçıya ve/veya �hracatçı
ülken�n �lg�l� makamına/makamlarına b�lg� ver�lmek kaydıyla Tesellüm Tey�d� Ves�kası düşümlü olarak da alınab�l�r.
Ves�kanın düşümlü olması hal�nde, her gümrük �dares� sadece kend� �dares�nden yapılan �thalata �l�şk�n Tesellüm
Tey�d� Ves�kası düzenler.

(7) Tesellüm Tey�d� Ves�kası �thalatçı tarafından �hracatçı vasıtasıyla �hracatçı ülken�n �lg�l�
makamına/makamlarına ulaştırılır.

Serbest Bölgelerden Türk�ye’ye �thalat
MADDE 8 – (1) İthal Şahadetnames� ve N�ha� Kullanım Sert�f�kasının tatb�katı bakımından, Serbest

Bölgelerden Türk�ye’ye yapılacak �thalatta da yukarıda bel�rt�len Tebl�ğ hükümler� geçerl�d�r.
Üçüncü ülkeye sevk�yat
MADDE 9 – (1) İthal Şahadetnames� ve N�ha� Kullanım Sert�f�kası konusu malların üçüncü b�r ülkeye sevk

ed�lmek �stenmes� durumunda, �thalatçı tarafından �hracatçı ülke/�hracatçıdan İz�n Yazısı/İz�n Belges� tem�n ed�lmes�
ve bu Yazının/Belgen�n T�caret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne gönder�lmes� gerekmekted�r. Bakanlıkça, daha
önce �lg�l� f�rmaca ver�len Taahhütname ve �lg�l� d�ğer belgeler üzer�nden gerekl� kayıtlar düşülmek suret�yle f�rma
taleb� Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğüne �nt�kal ett�r�l�r.

D�ğer hususlar
MADDE 10 – (1) İthal Şahadetnames� ve N�ha� Kullanım Sert�f�kası konusu mallarla �lg�l� olarak, dış t�caret

mevzuatı ve d�ğer �lg�l� mevzuat çerçeves�nde varsa alınması gereken tüm belge ve �z�nler�n �thalatçı tarafından �lg�l�
merc�lerden tem�n ed�lerek f�z�ksel veya elektron�k olarak �thalat aşamasında �lg�l� Gümrük �dareler�ne �braz ed�lmes�
gerekl�d�r.

(2) İthal Şahadetnames� ve Tesellüm Tey�d� Ves�kası �le N�ha� Kullanım Sert�f�kası �hracatçı ülke makamları
tarafından �hracatçı f�rmadan �stenen �hraç �zn� ver�lmes�ne mesnet teşk�l eden belgeler olması neden�yle, bu belgeler
�thalatta �z�n belges� yer�ne geçmez. Gümrük �şlemler�n�n tekemmül ett�r�lmes�ne mesnet teşk�l etmez. Ülkem�zde
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kontrolden dolayı doğab�lecek olaylara ve madden�n kullanımı sonucu oluşab�lecek olumsuz durumlara hukuk� mesnet
oluşturmaz.

Yürürlükten kaldırılan Tebl�ğ
MADDE 11 – (1) 31/12/2019 tar�hl� ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ç�ft

Kullanımlı Malzeme ve Teknoloj�lere Da�r N�ha� Kullanım Sert�f�kalarının Kayda Alınmasına İl�şk�n Tebl�ğ (İthalat:
2020/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 12 – (1) 31/12/2019 tar�hl� ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ç�ft

Kullanımlı Malzeme ve Teknoloj�lere Da�r N�ha� Kullanım Sert�f�kalarının Kayda Alınmasına İl�şk�n Tebl�ğ (İthalat:
2020/12)’e yapılan atıflar bu Tebl�ğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ yayımını tak�p eden 30 uncu gün yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.
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