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TEBLİĞ
M llî Savunma Bakanlığından:
5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP
ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT
YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI MADDELER, BUNLARA
AİT TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN LİSTE
(2020 YILI KONTROLE TABİ MALZEME LİSTESİ)
MADDE 1 – (1) Aşağıda bel rt len "Kontrole Tab L ste" kapsamında yer alan kalemler n üret lmes , hracat
ve thalâtına l şk n z n şlemler le Füze Teknoloj s Kontrol Rej m Ek L stes (www.mtcr. nfo/engl sh/annex.html)
ve Wassenaar Düzenlemes Müh mmat L stes (www.wassenaar.org/controll st/ ndex.html) le Kontrole Tab L stede
yer alan kalemler n hracat ve thalâtına l şk n z n şlemler , M llî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve b lg s
dâh l nde yapılacaktır.
a) Namlulu s lâhlar:
1) Her çap ve model ateşl y vl setl tabancalar, mak nel tabancalar ve bunların ana parçaları (susturucu,
gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu tabancalar ç n top/hazne/s l nd r, mekan zma ana parçaları
le komples ve tet k tert batı) le bal st k önem ha z parçaları (ateşleme ğnes , mekan zma d p tablası, tırnak, çıkarıcı,
namlu).
2) Her çap ve model tek veya otomat k atışlı y vl setl tüfekler, kesk n n şancı tüfekler , y vl setl av tüfekler
ve bunların ana parçaları (susturucu, gövde/çerçeve, kapak takımı/üst gövde, namlu, mekan zma ana parçaları le
komples , şarjör komples (y vl setl av tüfekler şarjörü har ç) ve tet k tert batı) le bal st k önem ha z parçaları
(ateşleme ğnes , mekan zma d p tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu).
Not: Y vs z av tüfekler ve parçaları, n şancılık eğ t m nde kullanılan tüfekler ve parçaları, spor amaçlı
kullanılan tüfekler ve parçaları le basınçlı hava veya CO2 le tes rs z merm atmak üzere özel olarak tasarlanmış
tüfekler veya tabancalar, bu l sten n 1 nc maddes n n b r nc fıkrasının (a) bend n n (1) ve (2) numaralı alt bentler
kapsamında değ ld r.
3) Bombaatarlar (Roket Fırlatıcılar, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcılar, Torp l Tüpler Gaz, Duman, S s, Ses ve
Işık F şeğ Atıcılar) ve bunların ana parçaları (namlu, tet k tert batı, gövde, n şangâh/opt k n şangâh).
4) Y vl ve y vs z her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve n şangâhları.
5) Her çap ve model haf f ve ağır toplar, obüsler ve bunların ana parçaları (namlu, kama, kama payı) le bu
s lahlarda kullanılan namlucuk aparatı.
b) Takt k araçlar:
1) Tanklar, tırtıllı (paletl ) ve tekerlekl zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar le üzer nde askerî
ek pman (s lah, komuta kontrol düzeneğ , termal kameralar, elektron k harp ve elektron k karşı tedb r s stemler )
bulunan her türlü zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı s lah/müh mmat taşıyıcı araçlar.
2) Bu araçlara takılan her türlü s lahlar, kama kompleler , zırh, otomat k/yarı otomat k doldurucu, kule,
namlular ve bu s lah s stemler ne a t atış kontrol s stemler .
3) Üzer nde askerî ek pman (s lah, komuta kontrol düzeneğ , elektron k harp ve elektron k karşı tedb r
s stemler ) bulunan askerî amaçlı her türlü tekerlekl takt k araçlar.
4) Askerî amaçlı; tank çek c ler, tank taşıyıcılar, kurtarıcı araçlar le üzer nde askerî ek pman (s lah, komuta
kontrol düzeneğ , termal kameralar, elektron k harp ve elektron k karşı tedb r s stemler ) bulunan zırhlı paletl ve
tekerlekl st hkam ş mak neler .
5) Mayın tem zleme ve serpme s stemler ne a t araçlar, mayınlı sahalarda geç t açma s stemler .
6) Her türlü s lah platformları ve platform araçları.
7) Askerî amaçlı nsansız kara araçları.
8) Askerî amaçlı her türlü köprücü araçları.
c) Askerî patlayıcılar ve p rotekn k malzeme:
1) Yukarıda bel rt len namlulu s lahlarda kullanılan her türlü müh mmat ve bunlara a t ana parçalar le sevk
maddes (Kara barut har ç olmak üzere Topçu Müh mmat Sevk Barutları, Haf f S lah Müh mmatı Sevk Barutları, Özel
Amaçlı Sevk Barutları) ve patlayıcılar.
2) Harp s lahlarına a t olan her türlü tapa yerleşt rme c hazları ve bunlar ç n özel olarak tasarlanmış parçalar
(Emn yet ve ateşleme durumuna get rme c hazları, tapalar, sensörler ve başlatıcı c hazlar, patlayıcılar ç n yanıcı
muhafazalar).
3) Tahr p amaçlı kullanılan her türlü askerî patlayıcı malzemeler (Wassenaar Düzenlemes Müh mmat L stes
ML8.a maddes kapsamındak patlayıcılar, bomba, el bombası, s s bombası, mayın ve tahr p kalıbı g b ) le bunlara a t
ana parçalar (kapsül, ecza, yemleme, buster, detanatör ve ana şarj olarak kullanılan her türlü patlayıcı madde).
4) Yakıcı, yanıcı ve er t c her türlü askerî p rotekn k malzeme (ışık, ses, gaz, duman oluşturan p rotekn k
malzemeler, askerî maksatlı şaret f şekler , askerî maksatlı s s şaretler / f şekler , f t ller, nf lak f t ller veya nf lak
kapsüller ; ateşley c maddeler elektr kl nf lak ett r c maddeler).
5) Roket ve füze yakıtları ve bu yakıtlara katılan malzemeler (Wassenaar Düzenlemes Müh mmat L stes
ML8 maddes kapsamında bulunan Enerj t k Malzemeler) le sevk f şekler .
ç) Roketatar, roket, füzeler ve torp dolar:
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1) Her çap ve menz ldek roketler, füzeler ve torp dolar le bu s stemlere a t ana parçalar (Roket motoru, harp
başlığı, güdüm s stem , arayıcı başlık, kuyruk komples /yönlend r c l kanatlar dâh l olmak üzere kontrol s stem ,
gövde, tapa ve ateşley c ler, algılayıcılar).
2) Her çap ve menz ldek roketler, füzeler ve torp doların fırlatılmasında kullanılan s stemler ve bunların ana
parçaları (Fırlatma platformu, namlu, lançer, atış kontrol s stem , 3000 PSI ve üzer pnömat k basınç sağlayıcı
komponentler).
d) K myasal, b yoloj k, radyoloj k ve nükleer harp maddeler ne/s lahlarına karşı savunma s stemler :
1) K myasal, B yoloj k, Radyoloj k ve Nükleer (KBRN) harp maddeler kullanılarak oluşturulab lecek her
türlü tahr p maddes , s lah, müh mmat ve bu s lahların yerleşt r lmes ve taşınması, fırlatılması amacıyla kullanılan
s stemler.
2) Askerî amaçla kullanılan k myasal, b yoloj k, radyoloj k ve nükleer maddelere karşı koruyucu elb se,
koruyucu ç g y m , koruyucu bot kılıfı, koruyucu eld ven ve s stemler, maske ve süzgeçler, bunlara a t f ltreler,
KBRN s stemler nde kullanılan KBRN koruyucu f ltreler le koruyucu melbusatlar, her türlü KBRN tesp t, teşh s le
savunma s stem ve c hazları le Wassenaar Düzenlemes Müh mmat L stes ML7 maddes kapsamındak malzemeler.
e) Askerî hava araçları ve s stemler :
1) Askerî amaçlı her çeş t hava araçları (sab t ve/veya döner kanatlı nsanlı ve/veya nsansız hava araçları,
dronlar, balonlar), bu hava araçlarında kullanılab len her türlü harp s stemler ve bunlar ç n özel olarak tasarlanmış
parçalar (fırlatma s stemler , fırlatma ve kurtarma araçları ve yer destek teçh zatı le komuta veya kontrol ç n
tasarlanmış teçh zatlar).
2) Askerî hava araçlarında kullanılan yatay ve d key stabl ze, komple kuyruk, kanatçık, flap, spar, komple
kanat, longeron, bulkhead, gövde.
3) Askerî hava araçlarının gösterge-tels z-radar s stemler (seyrüsefer alet ve c hazları, radar c hazları ve
uzaktan kumanda etmeye mahsus olanlar da dâh l olmak üzere tüm tels z c hazları), bu vasıtalarda kullanılan hedefe
yönelme ve hedef tak p c hazları.
4) Askerî hava araçlarının motorları (turbofan, turbojet, turboprop, turboshaft, p stonlu) ve bu motorlarda
kullanılan yanma odası, türb n, türb n pales , türb n d sk , türb n nozul.
5) Askerî amaçlı hava araçlarının n ş takımı d kmes , pervane, pervane göbeğ (sp ndle, hub), rotor (rotor
göbeğ , ana transm syon ve rotor paller ).
6) Karşı Tedb r Müh mmatları ve bunların fırlatma s stemler (d spenser) dâh l olmak üzere askerî hava
araçlarına takılan her türlü s lah s stem , donanımı ve müh mmatı.
7) İnsansız hava araçlarını fırlatma c hazı ve tert batları.
8) Bu l sten n b r nc maddes n n (e) bend n n (1) numaralı alt bend nde yer alan hava araçlarında askerî
amaçlı kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış mekan k, elektromekan k, elektron k, opt k ve optron k c hazlar.
f) Su üstü ve su altı savaş gem ler :
1) Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftak savaş gem ler ve platformlar (askerî maksatlı
ş ş r leb l r sallar dâh l).
2) Bu l sten n b r nc maddes n n (f) bend n n (1) ve (4) numaralı alt bentler nde yer alan den z platformlarında
kullanılan s lah, atış kontrol ve komuta kontrol s stemler le akust k aldatıcı ve akust k karıştırıcılar.
3) Bu l sten n b r nc maddes n n (f) bend n n (1) ve (4) numaralı alt bentler nde yer alan den z platformlarında
askerî amaçlı kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış mekan k, elektromekan k, elektron k, opt k ve optron k
c hazlar, akust k sensörler le zırh malzemes .
4) Askerî kullanım ç n üzer nde s lah ve/veya s lah ka des ve/veya asker elektron k s stemler
yerleşt r leb lecek şek lde özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü bot.
5) Askerî amaçlı nsanlı ve/veya nsansız su üstü ve su altı den z araçları.
g) Askerî komuta kontrol, muhabere ve b lg s stemler :
1) Elektron k Harp (EH), Elektron k Taarruz (ET), Elektron k Destek (ED), Elektron k Koruma (EK), s stem
ve teçh zatı le bu s stemler n test ve değerlend rmes n yapan, etk nl ğ n artıran/azaltan takt k ve tekn k gel şt rmeye
yönel k s mülatör ve s mülasyon s stemler , dronsavarlar le Wassenaar Düzenlemes Müh mmat L stes ML11.a
maddes nde yer alan asker kullanım ç n özel olarak tasarlanmış elektron k donanımlar.
2) Askerî amaçlı ve/veya emn yetl (kr ptolu) tell ve tels z muhabere s stem, c hazları le çer s nde yazılım
bulunduran koruma ve yönet m devres n ha z bataryaları (Bu c hazlara a t kulaklık, m krofon takımları, aksesuarlar
ve p ller har ç).
3) Askerî amaçlı veya ulusal güvenl k amaçlı kullanılan kr pto ve ses emn yet c hazları.
4) Lazer, akust k ve m krodalga kaynaklı, her türlü s lah ve askerî haberleşme s stemler .
5) Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE t p şelterler.
6) Askerî keş f gözetleme, bunların kayıt c hazları, radar ve ek pmanları le dost ve düşman tanıma ve tanıtma
s stemler .
7) Her türlü askerî ve ulusal güvenl k amaçlı yazılımlar.
8) Her türlü askerî amaçlı eğ t m s mülatörler ve s mülasyonları.
ğ) Askerî amaçlı uzay s stemler :
1) Askerî amaçlı olan uzay araçları (uydular dâh l), uydu s stemler , hareketl /taşınab l r/sab t uydu yeryüzü
term naller le bu s stemlere a t her türlü uzay ve yer teçh zatı (Askerî maksatlı olan uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve
yörünge altı araçları, Uzay Gözlem S stemler , Roket-fırlatma rampaları ve kuleler , alıcı c hazı bulunan ver c
c hazlar, uydu radyol nk alıcı ve ver c antenler ).
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2) Askerî amaçlı uydularda keş f, gözetleme, karıştırma, haberleşme sevk ve güdüm amacıyla kullanılab lecek
donanımları ve s lah s stemler .
h) Askerî keş f, gözetleme ve tesp t sensörler , coğraf konum bel rleme ve seyrüsefer s stemler :
1) Askerî amaçlı kullanılab lecek INS (Ataletsel Seyrüsefer S stemler ) le emn yetl (kr ptolu) Küresel
Konumlama S stemler (GPS, GNSS, GLONAS vb.) c hazları le d ğer koord nat bel rleme yer ve yön tesp t c hazları.
2) Askerî amaçlı Termal IR (Kızılötes ) ve lazer özell kl n şan tevc h, atış kontrol ve gözetleme alet ve
c hazları (Askerî maksatlı teleskop k dürbün, teleskop, per skop, dürbün, askerî maksatlı termal kameralar).
3) Askerî amaçla kullanılan patlayıcı madde tesp t s stemler ve mayın dedektörler .
4) Askerî amaçlı lazer şaretleme c hazları, lazer noktalayıcılar, lazer algılama kaz s stemler ve lazer hedef
tesp t s stemler .
5) Askerî amaçlı gece görüş c hazları le gece görüş dürbün ve c hazlarında kullanılan askerî amaçlı görüntü
yoğunlaştırıcı tüpler, dedektörler ve dedektörler n okuma devreler .
6) Özel olarak asker kullanım ç n tasarlanmış görüntü şleme ve kayıt teçh zatları, kızılötes veya termal
görüntüleme teçh zatları, görüntüleme radarı sensör teçh zatı ve bu teçh zatlar ç n karşı tedb r s stemler .
7) Asker kullanım amacıyla özel olarak tasarlanmış atış kontrol ve bununla bağlantılı erken uyarı ve kaz
s stemler le bunlarla bağlantılı s stemler (Hedef tesp t , tanımlaması, mesafe ölçücü, gözetleme ve tak p s stemler ,
tesp t, ver toplama, tanıma veya teşh s etme gereçler ve sensör entegre ed lm ş gereçler).
ı) D ğer askerî malzeme ve c hazlar:
1) Gece görüş dürbünü ve termal kamera le görünmeyen (görülemeyen) kumaş/ağ, elektromanyet k frekans
ve radyasyondan koruma kumaşları, ant -radyasyon kumaş, letken kumaşlar.
2) Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezl k teknoloj ler (Radar Soğurucu Malzemeler, Radar Soğurucu
Yapılar, Radar Kes t Alanı Tahm n Yazılım Kodları, Infrared/Gözle Görülür/Akust k/Manyet k İz Azaltıcı Malzeme ve
Tekn kler le her türlü İz Tahm n Yazılım Kodları).
3) Asker s stemler ve personel ç n bal st k koruma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış metal k veya
metal k olmayan yapılar (NIJ veya benzer m ll standartlar kapsamında sev ye III ve üzer bal st k koruma sağlayan
yapılar).
4) Asker standart veya benzer m ll standartlara uygun olarak bal st k koruma sağlamak üzere üret lm ş
m ğfer ve m ğfer ç n özel olarak tasarlanmış m ğfer kapakları ve ç başlıklar.
5) Yukarıda bel rt len namlulu s lahlarda kullanılan her türlü müh mmat ve müh mmat ana parçaların üret m
amacıyla özel olarak tasarlanmış kovan üret m tezgâhı, merm üret m tezgâhı, kapsül mla tezgâhı le f şek dolum/ mla
tezgâhları ve benzer .
6) Y vl -setl s lahların namlularına y v-set açmak ç n özel olarak tasarlanmış tezgâhlar.
) Açıklamalar:
1) Yukarıda bel rt len s stemlerde yer alan s v l amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel malât
malzemeler (c vata, somun, v da, conta, o-r ng, boya, bağlama amaçlı kullanılan bracket/f tt ng ve benzer ), t car
maksatlı tedar k ed leb len b lg sayar donanımları le yukarıda bel rt len s stemlerde tanımlanan ana parçaların yarı
mamul malzemeler (kullanımı ç n lave şlem gerekt ren, mevcut hal yle ana ürün üzer nde h çb r şek lde
kullanılması mümkün olmayan/fonks yon göstermeyen) Kontrole Tâb L ste kapsamında değ ld r.
2) K myasal, b yoloj k, radyoloj k ve nükleer harp maddeler /s lahlarının thalatı, hracatı ve üret m
Türk ye’n n taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereğ yasaklanmıştır.
3) Hem askerî hem de s v l amaçlı kullanılan malzemeler “Ç ft Kullanımlı Malzeme” olarak adlandırılır.
Kuruluşun beyanına esas olarak Ç ft Kullanımlı Malzemelerle lg l s v l kullanıma yönel k hracat şlemler “Ç ft
Kullanımlı ve Hassas Maddeler n İhracatına İl şk n Tebl ğ” çerçeves nde, Ç ft Kullanımlı Malzeme ve Teknoloj ler n
thalatına yönel k şlemler “İthalat Tebl ğ ” çerçeves nde T caret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülür.
4) F rmalar tarafından hracatı/ thalatı yapılacak malzemen n askerî veya s v l amaçlı olup olmadığı Gümrük
Beyannames ne yazılır.
MADDE 2 – (1) Bu L ste yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
MADDE 3 – (1) Bu L ste hükümler n M llî Savunma Bakanı yürütür.
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