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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN
KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; Ek-1’dek� l�stede yer alan katı yakıtların �thalatında çevren�n korunması

yönünden uygunluk denet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ; Serbest Dolaşıma G�r�ş Rej�m�ne tab� tutulan Ek-1’dek� l�stede yer alan katı

yakıtların �thalat �şlemler�n� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 28/1/2013 tar�hl� ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Tekn�k Düzenlemeler Rej�m� Kararının 4 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İthalatçı
MADDE 4 – (1) Ek-1’dek� l�stede yer alan katı yakıtların �thalatı, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından alınan

Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belges�ne sah�p f�rmalar
tarafından yapılab�l�r.

(2) Kayıt Belges� alınab�lmes� �ç�n �thalatçı veya tems�lc�s� tarafından Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� veya
Türk�ye Esnaf ve Sanatkârlar S�c�l Gazetes� (oda kaydı) (�lg�l� kurumlardan veya noterden onaylı), verg� levhası, noter
onaylı �mza s�rküler� ve Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca �stenecek taahhütname �le b�rl�kte anılan Bakanlığa,
Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İz�nler� Uygulaması üzer�nden başvurulur. Kamu kuruluşları, ün�vers�teler ve özel
kanunlarla kurulmuş kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne sah�p olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan �thalatçılardan s�c�l
gazetes� ve verg� levhası �stenmez.

(3) 2020 yılı �çer�s�nde ver�len Kayıt Belgeler�, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca �stenecek taahhütnamen�n ve
noter onaylı �mza s�rküler�n�n anılan Bakanlığa ver�lmes� hal�nde, 2021 yılı sonuna kadar geçerl� olacak şek�lde aynı
Bakanlıkça yen�len�r. Kayıt Belges�n�n ver�lmes�ne esas teşk�l eden belgelerde yer alan b�lg�lerden herhang� b�r�n�n yıl
�ç�nde geçerl�l�ğ�n� y�t�rmes� veya değ�ş�kl�ğe uğraması, Kayıt Belges�n�n yen�lenmes�n� gerekt�r�r. Kayıt Belges�n�n
yen�lenmes� hal�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca �stenecek taahhütname yen�den anılan Bakanlığa ver�l�r.

(4) Kayıt Belgeler�, bu Tebl�ğ kapsamında yapılacak tüm �thalat �şlemler�nde geçerl�d�r ve bu �şlemlere esas
teşk�l eder.

Uygunluk denet�m�
MADDE 5 – (1) Serbest Dolaşıma G�r�ş Rej�m�ne tab� tutulmak �stenen yakıttan numune alınması amacıyla;
a) Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belges� örneğ�,
b) Uygunluk Belges� formu (�k� nüsha),
c) Yakıtın her b�r parametres�n�n Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca bel�rlenen l�m�t değerlere uygun olduğunu

göster�r yükleme anal�z belges�n�n aslı ve yem�nl� tercüme bürosunca onaylı tercümes�,
ç) İhracatçı faturasının b�r örneğ� ve yem�nl� tercüme bürosunca onaylı tercümes�,
�le b�rl�kte, yakıtın boşaltıldığı gümrük �dares�n�n bulunduğu �l�n Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne �thalatçı

veya tems�lc�s� tarafından Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İz�nler� Uygulaması üzer�nden başvurulur.
(2) İthalatçı veya tems�lc�s�n�n taleb� üzer�ne gümrük �dares�n�n gözet�m�nde depolanan ve �lg�l� gümrük

yetk�l�s�n�n tesp�t ett�ğ� yakıttan, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, uluslararası gözet�m f�rması yetk�l�ler� �le �thalatçı
veya tems�lc�s�nden oluşan Numune Alma Kom�syonu gözet�m�nde, uluslararası gözet�m f�rması yetk�l�s� tarafından
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca bel�rlenen usul ve esaslar dah�l�nde numune alınır ve Ek-3’te yer alan İthal Katı
Yakıt Numune Alma Tutanağı düzenlen�r. Alınan numune, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı
veya Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından Yeterl�k Belges� almış laboratuvarlarda anal�z ett�r�l�r. Anal�z sonuçları,
anal�z� yapan laboratuvar tarafından �lg�l� Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne gönder�l�r.

(3) Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce, yakıtın numune anal�z sonucunun uygun bulunması durumunda, Ek-
4’te yer alan Uygunluk Belges� düzenlen�r ve keyf�yet �thalatçı veya tems�lc�s�ne ve �lg�l� gümrük �dares�ne b�ld�r�l�r.
Uygun bulunmaması durumunda �se Ek-5’te yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek keyf�yet �thalatçı veya
tems�lc�s�ne �let�l�r. Uygunsuzluk Yazısının �thalatçı veya tems�lc�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren yed� �ş günü �ç�nde,
f�rmanın şah�t numune anal�zler�n�n yapılmasını yazılı olarak talep etmemes� durumunda düzenlenen Uygunsuzluk
Yazısı �lg�l� gümrük �dares�ne �let�l�r.

(4) Isınma amaçlı yakıt özell�kler�n� sağlamadığı �ç�n Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın sanay� amaçlı
veya term�k santrallerde kullanılan yakıt özell�kler�n� sağlaması durumunda, �thalatçı veya tems�lc�s�n�n taleb� üzer�ne
ve Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca �stenecek taahhütnamen�n ver�lmes� kaydıyla sanay� amaçlı veya term�k
santrallerde kullanılmak üzere Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce Uygunluk Belges� ver�leb�l�r.

(5) Aynı şek�lde sanay� amaçlı yakıt özell�kler�n� sağlamadığı �ç�n Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın
term�k santrallerde kullanılan yakıt özell�kler�n� sağlaması durumunda, �thalatçı veya tems�lc�s�n�n taleb� üzer�ne ve
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca �stenecek taahhütnamen�n ver�lmes� kaydıyla term�k santrallerde kullanılmak üzere
Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce Uygunluk Belges� ver�leb�l�r.

(6) Tek part� hal�nde get�r�len ve gümrüklü sahada tek b�r yığın olarak depolanan yakıtın b�rden fazla part�
hal�nde çek�lmek �stenmes� durumunda, �lk part�n�n çek�lmes� sırasında yakıtın tamamını tems�l edecek şek�lde
numune alınarak anal�z ett�r�l�r. Yakıtın tamamını tems�l eden bu anal�z raporu, müteak�p Uygunluk Belges�/Belgeler�
düzenlenmes�nde esas alınır.

Anal�z sonuçlarına �t�raz



MADDE 6 – (1) Yakıttan alınan numunen�n anal�z sonucunun uygun bulunmaması durumunda keyf�yet�n
�thalatçı veya tems�lc�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren yed� �ş günü �ç�nde, yazılı talep üzer�ne ve g�derler� �thalatçı veya
tems�lc�s� tarafından karşılanmak kaydıyla, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca bel�rlenen usul ve esaslar dâh�l�nde şah�t
numune/numuneler�n anal�z� yaptırılır ve yakıtın uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar ver�l�r:

a) Anal�z sonuçları uygun çıkan yakıt �ç�n Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce Uygunluk Belges� düzenlen�r
ve �lg�l� gümrük �dares� �le �thalatçı veya tems�lc�s�ne b�ld�r�l�r.

b) Şah�t numune anal�z sonucu da uygunsuz çıkan yakıtlar �ç�n Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce
Uygunsuzluk Yazısı düzenlen�r ve �lg�l� gümrük �dares� �le �thalatçı veya tems�lc�s�ne b�ld�r�l�r.

c) Numuneler�n alınması, torbalanması, gönder�lmes�, anal�ze hazırlanması ve muhafazası sırasında oluşan
durumlar dışında Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı veya Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünden yen� numune alınması
taleb�nde bulunulamaz.

Tesl�m tesellüm belges�
MADDE 7 – (1) Ek-1’dek� l�stede yer alan yakıtları sanay�de kullanmak üzere Uygunluk Belges� almış

f�rmalar, �thal ed�len yakıtın fabr�kalara tesl�m ed�ld�ğ�n� bel�rten tesl�m tesellüm belges�n� (kend� �ht�yaçları �ç�n
get�renler har�ç), yakıt gümrükten çek�ld�kten sonra en geç doksan gün �ç�nde Uygunluk Belges�n� düzenleyen Çevre
ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne �letmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yer�ne get�r�lmed�ğ� takd�rde, yükümlülüğü
yer�ne get�rmeyen �thalatçı ya da sanay�c�n�n müteak�p Uygunluk Belges� talepler� 6 ay süreyle değerlend�rmeye
alınmaz. Eks�kl�kler�n f�rma tarafından tamamlanması hal�nde yen� talepler değerlend�r�l�r.

İst�sna� durum ve muaf�yet
MADDE 8 – (1) Geç�c� depolama yer� veya antreponun bulunmadığı veya yeterl� olmadığı durumlarda, yakıt,

geç�c� depolanan eşya statüsünde müsaade ed�len yerlerde, aynı yerde bulunan d�ğer yakıtlarla karıştırılmamak
kaydıyla depolanab�l�r. Bu durumda depolanan yakıtın uygunluk denet�m� 5 �nc� madde çerçeves�nde yapılır.

(2) İthalatçı veya tems�lc�s� tarafından, Türk�ye gümrük bölges�ne get�r�lmeden önce, Ek-2’de yer alan b�lg�
formunun �lg�l� Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne ver�lmes� kaydıyla geç�c� depolama yer� veya antrepolara
konulamayan ve b�r�nc� fıkra kapsamına g�rmeyen yakıtlar taşıt üstü �şleme tab� tutulab�l�r. Yakıt, gümrük �şlemler�
tamamlandıktan sonra b�lg� formunda bel�rt�len alana, varsa d�ğer yakıtlarla karıştırılmamak koşuluyla depolanır.
Numunen�n, yakıt araç üstündeyken veya yakıtın depolandığı alanda alınması hal�nde, 5 �nc� madden�n �k�nc�
fıkrasında bel�rt�len Kom�syon gözet�m�nde, uluslararası gözet�m f�rması yetk�l�s� tarafından Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığınca bel�rlenen usul ve esaslar dâh�l�nde yakıttan numune alınır ve Ek-3’te yer alan İthal Katı Yakıt Numune
Alma Tutanağı düzenlen�r. Bu fıkra kapsamında �şleme tab� tutulan yakıtlar, bulunduğu �l�n sınırları dışındak� b�r alana
depolanamaz. Ancak, sanay� amaçlı �thal ed�lecek yakıtlar, f�rma tarafından talep ed�lmes� hal�nde sanay� tes�s�n�n
bulunduğu �lde depolanab�l�r. Bu amaçla depolanmak �stenen yakıtlar �ç�n Ek-2’de yer alan b�lg� formu, f�rma
tarafından yakıtın depolanacağı �l�n Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne ver�l�r. Bu yakıtların uygunluk denet�m�
yakıtın depolandığı �l�n Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce yapılır. Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü tarafından 5
�nc� maddeye göre yapılan uygunluk denet�m� sonucunda Uygunluk Belges� düzenlenene kadar yakıt, p�yasaya h�çb�r
şek�lde arz ed�lemez, bulunduğu alandan başka b�r alana taşınamaz, kullanılamaz, kullandırılamaz, eleme �şlem�ne tab�
tutulamaz ve torbalanamaz.

(3) İk�nc� fıkra çerçeves�nde �thalatı gerçekleşt�r�lm�ş olan yakıtların anal�z sonucunun uygun bulunmaması
durumunda 5 �nc� madden�n dördüncü ve beş�nc� fıkraları uygulanır. Bunun mümkün olmaması durumunda, yakıtın
menşe�ne veya yüklemen�n yapıldığı ülkeye �ade ed�lmek veya üçüncü b�r ülkeye gönder�lmek üzere �hracı
zorunludur.

(4) Ek-1’dek� l�stede yer alan 2701.11.00.00.00 GTİP'l� antras�tler�n f�ltrasyon amacıyla, 27.01 tar�fe
poz�syonundak� katı yakıtların �se laboratuvarlarda araştırma ve anal�zlerde kullanılmak amacıyla Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığınca uygun görülecek m�ktarlarda �thalatında, her �thalat �şlem�nden önce her b�r madde �ç�n anılan
Bakanlıkça �stenecek taahhütnamen�n Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İz�nler� Uygulaması üzer�nden yapılacak
başvuruda Bakanlığa �let�lmes� hal�nde Uygunluk Belges� yer�ne Muaf�yet Yazısı ver�l�r ve keyf�yet �thalatçı veya
tems�lc�s�ne b�ld�r�l�r.

(5) Dördüncü fıkradak� muaf�yetten yararlanmak �steyen �thalatçıların Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol
Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belges� alması zorunludur.

(6) Dördüncü fıkra kapsamındak� �şlemlerde �thalatçı veya tems�lc�s�n�n beyanı esastır. Sonradan yapılacak
kontrollerde beyanını �spat edemeyenler hakkında 10 uncu maddedek� yaptırımlar uygulanır.

Gümrük �şlemler�
MADDE 9 – (1) Ek-1’dek� l�stede yer alan yakıtların �thalatında, 8 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası hükmü har�ç

olmak üzere, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk denet�m� sonucunda düzenlenen
Uygunluk Belges� veya Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca düzenlenen Muaf�yet Yazısı gümrük beyannames�n�n tesc�l�
sırasında aranır.

(2) Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların �thalatına �z�n ver�lmez.
Uygun bulunmayan yakıt, g�derler� �thalatçı veya tems�lc�s� tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemen�n yapıldığı
ülkeye �ade ed�l�r veya üçüncü ülkeye trans�t ed�l�r.

Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğe aykırı hareket eden, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan, sahte belge kullanan,

�braz eden veya belgede tahr�fat yapanlar hakkında; 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Tekn�k
Düzenlemeler Rej�m� Kararının �lg�l� hükümler�, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve �lg�l� d�ğer mevzuat
uygulanır.

Uygulamaya �l�şk�n önlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan hususlarda uygulamaya yönel�k önlem almaya ve düzenleme yapmaya

T�caret Bakanlığı Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürlüğü yetk�l�d�r.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 12 – (1) 27/12/2019 tar�hl� ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevren�n

Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denet�m� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�:



2020/7) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş sürec�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce çıkış ülkes�nde �hraç amacıyla taşıma

belges� düzenlenm�ş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük �dareler�ne sunulmuş olan yakıtların �thal�, bu Tebl�ğ�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren kırk beş gün süreyle Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı
Yakıtların İthalat Denet�m� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�: 2020/7) hükümler�ne tab�d�r. Ancak, bu Tebl�ğ�n
lehtek� hükümler� söz konusu �şlemlere uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2021 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
 

Ekler �ç�n tıklayınız

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M4-6-1.pdf

