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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA
TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/3)

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, Türk�ye gümrük bölges�ne g�recek Ek-1’dek� l�stede yer alan atıkların,

çevren�n korunması yönünden uygunluk denet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebl�ğ, Türk�ye gümrük bölges�ne g�recek Ek-1’dek� l�stede yer alan atıkların denet�m

�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 atıkları, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından Geç�c� Faal�yet Belges�

veya Çevre İz�n ve L�sans Belges� alan ger� kazanım tes�sler�ne sah�p sanay�c�ler bu belgelere �st�naden Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığınca bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde �thal edeb�l�r. Ancak, bu l�stede yer alan;

a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tar�fe poz�syonlu maddeler�, münhasıran Dah�lde
İşleme Rej�m� Kararı çerçeves�nde alınmış Dah�lde İşleme İz�n Belges� kapsamında �hraç kaydıyla �thalat yapan
sanay�c�ler,

b) 4012.20.00.90.00 GTİP’l� maddey�, münhasıran Dah�lde İşleme Rej�m� Kararı kapsamında �hraç kaydıyla
�thalat yapan ve Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından uygun görüş alan sanay�c�ler,

c) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’l� maddeler�, münhasıran Dah�lde İşleme
Rej�m� Kararı çerçeves�nde alınmış Dah�lde İşleme İz�n Belges� kapsamında �hraç kaydıyla �thalat yapan sanay�c�ler,

�thal edeb�l�r.
(2)  B�r�nc� fıkranın (a), (b) ve (c) bentler�nde yer alan maddeler�n �thalatında Geç�c� Faal�yet Belges� veya

Çevre İz�n ve L�sans Belges� aranmaz.
(3) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’l� atıkların enerj� ger� kazanımı amacıyla �thalatı, Çevre ve

Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından enerj� ger� kazanımı amacıyla faal�yet gösteren beraber yakma tes�sler� �ç�n
bel�rlenecek tahs�sat m�ktarı ve esaslar çerçeves�nde 5 �nc� maddeye göre yapılır.

Başvuru
MADDE 5 ‒ (1) Ek-1’dek� l�stede yer alan atıkları �thal etmek �steyen �thalatçı veya tems�lc�s�, atığın Türk�ye

gümrük bölges�ne g�receğ� sınır gümrük �dares�n�n bulunduğu �l�n Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne Uygunluk
Yazısı (Ek-4) almak �ç�n Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Çevre İthalat ve İhracat İz�nler� Uygulaması üzer�nden
başvurur.

(2) Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türk�ye gümrük bölges�ne gelmes�nden en az üç
�şgünü önce aşağıda bel�rt�len belgelerle b�rl�kte yapılır:

a) B�lg� formu (Ek-3),
b) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında aranacak belgelerden b�r�n�n örneğ�,
c) 2620.11.00.00.00 GTİP’l� atığın �thal�nde, menşe veya çıkış ülkes�n�n yetk�l� merc��nden veya akred�te

kuruluşlarından alınan ve Ek-1’dek� l�stede atığın madde açılımında bel�rt�len dros değerler�n� karşıladığına da�r anal�z
belges�n�n aslı ve tercümes�,

ç) 4012.20.00.90.00 GTİP’l� atığın �thal�nde, menşe veya çıkış ülkes�n�n yetk�l� merc��nden veya akred�te
kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna da�r belge ve tercümes�,

d) 8548.10.21.00.00 GTİP’l� atığın �thal�nde, menşe veya çıkış ülkes�n�n yetk�l� merc��nden veya akred�te
kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı as�t �çermed�ğ�ne da�r belge ve tercümes�,

(3) İthalatçı veya tems�lc�s� Ek-3’tek� b�lg� formunu Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne verd�ğ� tar�hte,
formun b�r örneğ�n� �lg�l� sınır gümrük �dares�ne de yazılı olarak �letmekle yükümlüdür.

Uygunluk denet�m�
MADDE 6 ‒ (1) Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1’dek� l�stedek� atıkların 5 �nc� maddede

bel�rt�len belgeler üzer�nden değerlend�r�lmes� ve f�z�k� kontrolü sonucunda;
a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı düzenlen�r.
b) Gerek duyulması hal�nde, atıklardan numune alınarak yeterl�l�ğ� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca kabul

ed�lm�ş laboratuvarlarda atığın tehl�kel� madde �le kontam�ne olup olmadığına da�r elementel anal�z yaptırılır. Anal�z



sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda �se Uygunsuzluk Yazısı
(Ek-5) düzenlen�r.

(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce �lg�l� sınır gümrük �dares�ne ve
�thalatçı veya tems�lc�s�ne b�ld�r�l�r.

(3) Uygun bulunmayan atık, �thalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemen�n yapıldığı ülkeye �ade ed�l�r veya
üçüncü b�r ülkeye trans�t ed�l�r.

(4) Gümrük �şlemler� sırasında �thal�n�n yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü ceza� hükümler saklı
kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının
gözet�m ve denet�m�nde gerekl� �şlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasf�yeye �l�şk�n hükümler�
uygulanmaz.

(5) 11 �nc� madden�n beş�nc� fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma G�r�ş Rej�m� kapsamında gerçekleşen �thalata
�l�şk�n çevresel kontroller, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından, bel�rleyeceğ� usul ve esaslar çerçeves�nde yapılır.

İst�sna� durumlar
MADDE 7 ‒ (1) Den�zler�n Gem�ler Tarafından K�rlet�lmes�n�n Önlenmes�ne A�t Uluslararası Sözleşme

(MARPOL-73 Sözleşmes�) �le bu Sözleşmey� tad�l eden d�ğer Protokol (MARPOL-78 Protokolü) ve değ�ş�kl�kler
kapsamında yer alan yabancı bayraklı gem�ler�n seferler� sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık
alma gem�s�ne veya doğrudan atık kabul tes�s�ne boşaltılma �şlem� ve/veya tesl�m� �le serbest dolaşıma g�rer. Söz
konusu atıklar bu Tebl�ğe tab� değ�ld�r. Bu tür atıkların gem�lerden alınması �şlem�, 26/12/2004 tar�hl� ve 25682 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gem�lerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’dek� l�stede yer alan, ancak �thalatçısı tarafından atık olmadığı, yen� ürün olduğu beyan ed�len (39.01,
39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12  tar�fe poz�syonlu maddeler har�ç) ürünler�n �thalatında, �lg�l�
gümrük �dares�nce bu Tebl�ğ kapsamında herhang� b�r belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındak� �şlemlerde �thalatçı veya
tems�lc�s�n�n beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını �spat edemeyenler hakkında 12 nc� madde
hükümler� uygulanır.

(3) 7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 446 ncı
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler�nde tanımlanan nedenlerle ger� gelen daha önce �hraç ed�lm�ş olan
ve Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’dek� l�stelerde yer alan atıkların Türk�ye gümrük bölges�ne g�r�ş�nde �lg�l� sınır gümrük
�dareler�nce Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11 �nc� madden�n sek�z�nc� fıkrasında
bel�rt�len sınır gümrük kapılarından/özel l�man veya �skeleler�n radyasyon kontrolüne �l�şk�n gerekl� alt yapıyı ha�z
term�naller�nden g�r�ş yapılması kaydıyla, bu Tebl�ğ hükümler� uygulanmaz.

Kapsam dışı
MADDE 8 ‒ (1) Ek-1’dek� l�stede yer alan b�r atığın numune olarak Türk�ye gümrük bölges�ne g�r�ş�, yıllık

200 kg’ı aşmaması ve �lg�l� Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması hal�nde mümkündür. Bu
durumda, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-6) düzenlen�r ve �lg�l� sınır gümrük �dares�ne
�let�l�r.

(2) Ekonom�k etk�l� gümrük rej�mler� kapsamında Türk�ye gümrük bölges�ne gelen b�r eşyanın herhang� b�r
�şç�l�k, �şleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’dek� l�stelerde yer alan atığa dönüşmes�
durumunda, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce yapılacak değerlend�rme sonucu Kapsam Dışı Yazısı düzenlen�r ve
�lg�l� gümrük �dares�ne �let�l�r.

(3) Dah�lde İşleme Rej�m� Kararı kapsamında �thal ed�len ürünlerden elde ed�len �k�nc�l �şlem görmüş
ürünler�n Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’dek� l�stelerde yer alması hal�nde, çevre katkı payı ödenmes� ve Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığından Geç�c� Faal�yet Belges� veya Çevre İz�n ve L�sans Belges�ne sah�p tes�slere ver�lmes� şartıyla bu
ürünler�n �thalatında bu Tebl�ğ hükümler� uygulanmaz.

(4) Türk�ye gümrük bölges�nden trans�t geçen atıklar bu Tebl�ğe tab� değ�ld�r. Ancak 28/12/1993 tar�hl� ve
3957 sayılı Kanun �le onaylanması uygun bulunan, Tehl�kel� Atıkların Sınırlarötes� Taşınımının ve Bertarafının
Kontrolüne İl�şk�n Basel Sözleşmes�n�n �lg�l� hükümler� gereğ�, Ek-2/A ve Ek-2/B’de yer alan atıkların ülkem�z
gümrük bölges�nden trans�t geç�ş�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından alınacak İz�n Yazısı �lg�l� sınır g�r�ş gümrük
�dares�ne �braz ed�l�r.

(5) Ek-2/B’dek� l�stede yer alan atıkların �thalatı, karşılarında bel�rt�len ISO Standartlarına uygunluğuna da�r
Türk Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�lm�ş Türk�ye’de yerleş�k uygunluk değerlend�rme kuruluşlarından
veya Avrupa B�rl�ğ� üyes� ülkeler�n eşdeğerl�k �ncelemes� olumlu b�r şek�lde tamamlanmış ulusal akred�tasyon
kuruluşları tarafından akred�te ed�lm�ş uygunluk değerlend�rme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan b�r kuruluşun
bulunmaması hal�nde �se Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca uygun görülecek uygunluk değerlend�rme kuruluşlarından
alınmış raporların aslı ve onaylı tercümes�yle b�rl�kte �thalat önces�nde, atığın Türk�ye gümrük bölges�ne g�receğ� sınır
gümrük �dares�n�n bulunduğu �l�n Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğüne �thalatçı veya tems�lc�s� tarafından başvurulması
hal�nde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu bel�rlenen
maddeler�n bu Tebl�ğ kapsamı dışında olduğuna da�r b�r yazı düzenlen�r ve �lg�l� sınır gümrük �dares�ne �let�l�r.

İthal� yasak atıklar



MADDE 9 ‒ (1) Ek-2/A ve Ek-2/B’dek� l�stelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dah�l, Türk�ye gümrük
bölges�ne g�r�ş� yasaktır.

(2) Ek-1’dek� l�stede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon �çermemes�, herhang� b�r şek�lde
tehl�kel� veya �thal� yasak atıklarla veya tehl�kel� maddelerle kontam�ne olmaması gerek�r.

Serbest bölgede oluşan atıklar
MADDE 10 ‒ (1) Serbest bölgelerdek� faal�yetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’dek� l�stelerde

yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, ger� kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede
atık yönet�m� veya ger� dönüşüm tes�s� bulunmaması veya atık üret�c�s� f�rma tarafından atıkların bu tes�slere
ver�lmemes� durumunda, atık üret�c�s� veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, �şleyen veya ger�
kazanım ve benzer� �şler� yapan f�rmanın taleb� üzer�ne, 10/3/1993 tar�hl� ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmel�ğ�ne göre oluşturulan Atık Kom�syonuna aşağıdak� belgelerle
müracaat ed�l�r:

a) Atıkların serbest bölge �ç�ndek� b�r üret�m ve/veya tüket�m faal�yet� sonucu ortaya çıktığına �l�şk�n belge,
b) Atığı oluşturan faal�yet�n türü, atığın türü ve m�ktarı,
c) Atığın özell�ğ�ne göre Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca �lg�l� yönetmel�kler gereğ�nce ver�lm�ş olan

Toplama, Ayırma, Ger� Dönüşüm, Ger� Kazanım, Ara Depolama, Bertaraf Tes�s� L�sansı, Geç�c� Faal�yet Belges� veya
Çevre İz�n ve L�sans Belges�,

ç) Atıkların (c) bend�nde bel�rt�len belgelere sah�p tes�slere gönder�leceğ�ne da�r sözleşme.
(2) Atık Kom�syonunun uygun görüşünü müteak�p, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünden alınacak onaya

�st�naden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar b�r�nc� fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len belgelere sah�p tes�slere
gönder�l�r, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükler�, bölgeden çıkartılan atıklara �l�şk�n b�lg�ler� talep ed�lmes� durumunda �braz
ed�lmek üzere saklar.

Gümrük �şlemler�
MADDE 11 ‒ (1) İlg�l� sınır gümrük �dareler�nce, Ek-1’dek� l�stede yer alan atıklara �l�şk�n Uygunluk Yazısı,

bu atıkların Türk�ye gümrük bölges�ne g�r�ş�nde aranır.
(2) İlg�l� sınır gümrük �dareler�, uygunsuz bulunan atıkların Türk�ye gümrük bölges�ne g�r�ş�ne �z�n vermez.

Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünün düzenled�ğ� Uygunsuzluk Yazısı gümrük �dares�nce atığın taşıma belges�ne
�l�şt�r�l�r.

(3) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası çerçeves�nde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türk�ye gümrük
bölges�ne g�r�ş�ne �lg�l� sınır gümrük �dareler� �z�n ver�r.

(4) 8 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası çerçeves�nde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türk�ye gümrük
bölges�ne g�r�ş�ne �lg�l� gümrük �dareler� �z�n ver�r.

(5) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tar�fe poz�syonlu maddeler�n Ek-1’dek� l�stede
tanımlanan madde olmaması hal�nde, b�r örneğ� Ek-7’de yer alan Üret�c� Belges� ve üret�c� tarafından düzenlenen
anal�z sert�f�kası �le b�rl�kte serbest dolaşıma g�r�ş �şlem�n�n yapılacağı gümrük �dareler�ne başvurulması üzer�ne bu
maddeler�n �thal�ne doğrudan �z�n ver�l�r. İlg�l� gümrük �dareler�nce Üret�c� Belges� ve anal�z sert�f�kası �le b�rl�kte
�thalatçı b�lg�ler� aylık olarak Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına gönder�l�r. D�ğer gümrük rej�mler� kapsamındak�
başvurularda, �lg�l� gümrük �dareler� tarafından Üret�c� Belges� ve anal�z sert�f�kası aranmaz.

(6) 8 �nc� madden�n dördüncü fıkrası çerçeves�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca İz�n Yazısı düzenlenen
atıkların Türk�ye gümrük bölges�nden trans�t geç�ş�ne sınır g�r�ş gümrük �dareler� �z�n ver�r.

(7) 8 �nc� madden�n beş�nc� fıkrası çerçeves�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce bu Tebl�ğ kapsamı
dışında olduğuna da�r yazı düzenlenen atıkların Türk�ye gümrük bölges�ne g�r�ş�ne �lg�l� sınır gümrük �dareler� �z�n
ver�r.

(8) Ek-1’dek� l�stede yer alan atıkların Türk�ye gümrük bölges�ne g�r�ş�n�n yapılacağı sınır gümrük kapıları
T�caret Bakanlığı tarafından tesp�t ed�l�r. Tesp�t ed�len den�z sınır gümrük kapıları dışında kalan, T�caret
Bakanlığından �z�n ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel l�man veya �skeleler�n radyasyon
kontrolüne �l�şk�n gerekl� alt yapıyı ha�z term�naller�nden, Ek-1’dek� l�stede yer alan atıkların Türk�ye gümrük
bölges�ne g�r�ş �şlemler� yapılab�l�r.

Yaptırımlar
MADDE 12 ‒ (1) Bu Tebl�ğe aykırı hareket eden �thalatçılara çevre, dış t�caret ve gümrük mevzuatında

öngörülen yaptırımlar uygulanır.
(2) Yasal olmayan atık traf�ğ�n�n söz konusu olması hal�nde, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

atık �thalatına �l�şk�n 20 nc� maddes�nde bel�rt�len �dar� para cezaları uygulanır.
(3) Ek-1’dek� l�stede yer alan atıkların, Türk�ye gümrük bölges�ne g�r�ş�nde uygunluk değerlend�rmes�ne tab�

tutulmadığının gümrük �şlemler� sırasında tesp�t� hal�nde, her türlü ceza� hükümler saklı kalmak kaydıyla, Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığının gözet�m ve denet�m�nde gerekl� �şlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasf�yeye
�l�şk�n hükümler� uygulanmaz.

Ver� b�ld�r�m�



MADDE 13 ‒ (1) Bu Tebl�ğ kapsamı ürünler�n �thalat denet�m�ne �l�şk�n ver�ler, Ocak ve Temmuz aylarında
olmak üzere yılda �k� defa Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından T�caret Bakanlığına �let�l�r.

Uygulamaya �l�şk�n önlemler
MADDE 14 ‒ (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 15 ‒ (1) 27/12/2019 tar�hl� ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevren�n

Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denet�m� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�:
2020/3) 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 atıkların �thal�, bu Tebl�ğ�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren kırk beş gün süreyle Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan
Atıkların İthalat Denet�m� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�: 2020/3) hükümler�ne tab�d�r. Ancak, bu Tebl�ğ�n
lehtek� hükümler� söz konusu �şlemlere uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 ‒ (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2021 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 ‒ (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
 

Ekler �ç�n tıklayınız
 

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M4-2-1.pdf

