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DAĞITIM YERLERİNE 

  

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki 

projeler çerçevesinde firmalarca Gümrük Kanununun 167/1-3 üncü maddesi çerçevesinde 

gerçekleştirilecek olan kontrole tabi liste kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinde muafiyet 

belgesinin yanısıra izin belgesinin aranıp aranmamasına ilişkin tereddütler yaşandığı 

anlaşılmaktadır. 

Konuya ilişkin tereddütlerin giderilmesini teminen Milli Savunma Bakanlığı ile 

Savunma Sanayii Başkanlığı ile muhtelif tarih ve sayılı yazılar ile yazışmalar yapılmıştır. 

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan 26/10/2018 tarihli ve 495817sayılı yazıda, 

Kontrole Tabi Liste kapsamında bulunan eşya için, 06 Mayıs 2007 tarihli ve 26514 sayılı “Harp 

Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 

Denetimi Hakkında Yönetmelik”in 23/2, 23/3, 23/4 madde hükümleri ile Savunma Sanayii 

Güvenliği Yönergesinin 8 nci bölümünün “İthalat ve Yurtiçine Sokma” başlıklı 4.b fıkrası 

hükmü kapsamında tüzel kişiliklere yönelik ithalat izinlerinin Savunma Sanayi Milli Güvenlik 

Makamı tarafından verildiği, 

Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 23/1 maddesinde yer alan “Kontrole Tabi Listede belirtilen 

eşyanın gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından veya Bakanlıkça yetki verilen kurum 

ve kuruluşlarca ithal edilebilir ve yurt içine sokulabilir” hükmünün yalnızca kurum ve 

kuruluşlarca tüzel kişi kullanmadan kendi namına yapacakları ithalatlara yönelik yetkiyi 

kapsadığı, tüzel kişilikler tarafından yapılacak/tüzel kişiliklere yaptırılacak ithalat faaliyetlerine 

ilişkin ithalat izin verme yetkisini kapsamadığı, 

Bu kapsamda, gümrük muafiyet yazısının proje/tedarik/ ihtiyaç makamı tarafından 

verilebileceği, ancak gümrük muafiyet yazısının ithalat/ihracat izin belgesi yerine 

geçmemesinin dikkate alınması, 

İfade edilmiştir. 

Bu çerçevede, Kontrole Tabi Liste, Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi ve Füze 

Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek listesindeki eşyanın ithalat ve ihracat işlemlerinin gümrük 

muafiyet yazısı ile yetinilerek sonuçlandırılmaması, bu işlemlerde Savunma Sanayii Milli 

Güvenlik Makamı olan Milli Savunma Bakanlığı adına Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

tarafından verilecek izin belgesinin esas alınması gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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