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Resmî Gazete

Sayı : 31351 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ
T caret Bakanlığından:
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN
METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/23)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, Türk ye gümrük bölges ne g recek Ek-1’dek l stede yer alan metal
hurdalara 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 metal hurdaları
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.
İthalata l şk n usul ve esaslar
MADDE 4 – (1) Ek-1’dek l stede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından Metal Hurda
İthalatçı Belges almış olmak kaydıyla; metal hurdayı erg terek şlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve
boyutlarını küçültmek suret yle kal tes n ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön şlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre
ve Şeh rc l k Bakanlığından Geç c Faal yet Belges veya Çevre İz n ve L sans Belges ne sah p sanay c ler thal
edeb l rler.
(2) B r nc fıkrada bel rt len thalatçıların, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak değerlend rme
net ces nde radyasyon ölçüm s stem ne (radyasyon kontrolü ç n uygun ve kal bre ed lm ş sab t ve portat f radyasyon
ölçüm c hazlarına ve lg l d ğer donanıma) ve radyasyondan korunma konusunda eğ t m almış personele sah p
olduğunun bel rlenmes gerekmekted r. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından, f rma tes sler ndek radyasyon ölçüm
s stemler ne l şk n yapılan değerlend rme sonucu görülecek eks kl kler Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığına b ld r l r.
(3) Bu Tebl ğe st naden Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belges , ver ld ğ
tar hten t baren k yıl geçerl d r. Metal Hurda İthalatçı Belges alan sanay c ler n l stes Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığının nternet sayfasında lan ed l r.
(4) Ek-2’dek l stede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dah l Türk ye gümrük bölges ne g r ş yasaktır.
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’de yer alan metal
hurdaların 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.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 5 – (1) Ek-1’dek l stede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunması, thal yasak
tehl kel madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontam ne olmaması gerek r.
(2) Ek-1’dek l stede yer alan metal hurdaların çer s nde top, havan, roket merm ler veya d ğer patlayıcı
asker müh mmat bulunması hal nde gerekl tedb rler thalatçı tarafından alınır.
(3) İthalatçı, bu Tebl ğde bel rt len hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekl tedb rler almaktan
sorumludur.
Serbest bölgede oluşan metal hurdalar
MADDE 6 – (1) Serbest bölgelerdek faal yetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1 ve Ek-2’dek l stelerde yer alan
metal hurdaların thalatına, hurdaya ön şlem uygulanması, hurdanın ger kazanımı ve/veya bertarafı ç n serbest
bölgede uygun tes s bulunmaması veya metal hurda üret c s f rmanın hurdayı bu tes slere vermemes durumunda,
metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön şlem uygulayan veya ger kazanım vb. 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 syonu hurdanın;
a) Metal hurdayı erg terek şlem yapan veya metal hurdaya ön şlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığından Geç c Faal yet Belges veya Çevre İz n ve L sans Belges alan sanay tes sler ne veya,
b) Metal hurdaya şlem uyguladıktan sonra metal hurdayı erg terek şlem yapan ve bu amaçla Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığından Geç c Faal yet Belges veya Çevre İz n ve L sans Belges alan sanay tes sler ne veya Çevre
ve Şeh rc l k Bakanlığından Geç c Faal yet Belges veya Çevre İz n ve L sans Belges almış sanay tes sler ne
ver lmes şartıyla Tehl kes z Atık Toplama-Ayırma İz n Belges ne sah p metal hurda alımı yapan f rmalara,
ver lmes ve bunun Kom syona belgelend r lmes koşulu le z n ver r. Serbest Bölgelerden metal hurda
çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belges alınması zorunlu değ ld r.

(2) Atık Kom syonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara l şk n b lg ler altı aylık
raporlar hal nde düzenl olarak, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığına gönder l r. Bu süre ç nde herhang b r şlem
yapılmamışsa, buna l şk n yazı gönder l r.
Metal hurdalara l şk n özel hususlar
MADDE 7 – (1) Ek-1’dek l stede yer alan metal hurdaların 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 metal hurdaların
Türk ye gümrük bölges ne g r ş şlemler yapılab l r.
İst sna durumlar
MADDE 8 – (1) 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 ve Ek-2’dek l stelerde yer alan metal hurdaya
dönüşmes ve Serbest Dolaşıma G r ş Rej m ne tab tutulması hal nde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığından Geç c Faal yet Belges veya Çevre İz n ve L sans Belges ne sah p sanay c lere ver lmek
kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belges alınması zorunlu değ ld r.
(2) Dah lde İşleme Rej m Kararı kapsamında thal ed len ürünlerden elde ed len k nc l şlem görmüş
ürünler n Ek-1 ve Ek-2’dek l stelerde yer alması hal nde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığından Geç c Faal yet Belges veya Çevre İz n ve L sans Belges ne sah p sanay c lere ver lmek kaydıyla bu
ürünler n thalatında Metal Hurda İthalatçı Belges aranmaz.
(3) Har çte İşleme Rej m Kararı kapsamında hraç ed len ürünlerden elde ed len k nc l şlem görmüş
ürünler n Ek-1 ve Ek-2’dek l stede yer alması hal nde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığından Geç c Faal yet Belges veya Çevre İz n ve L sans Belges ne sah p sanay c lere ver lmek kaydıyla bu
ürünler n thalatında Metal Hurda İthalatçı Belges aranmaz.
Denet m
MADDE 9 – (1) İthalatçıların bu Tebl ğ kapsamında yapacakları şlem ve faal yetler n bu Tebl ğe ve çevre
mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından denetlen r.
Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebl ğ n hükümler ne aykırı hareket eden thalatçılara 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu, 27/10/1999 tar hl ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış t caret mevzuatının lg l hükümler
uygulanır.
(2) Metal Hurda İthalatçı Belges ne sah p olmayan f rmalarca thalat yapıldığının Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığınca veya T caret Bakanlığınca ya da başka b r şek lde sonradan tesp t durumunda b r nc fıkra hükmü
uygulanır.
(3) İthalata konu metal hurdanın thal n n yasak olduğunun gümrük şlemler sırasında tesp t hal nde, her tür
ceza hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türk ye’n n uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığının gözet m ve denet m nde gerekl şlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük
mevzuatının tasf yeye l şk n hükümler uygulanmaz.
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 Metal Hurdaların İthalat Denet m Tebl ğ (Ürün Güvenl ğ ve
Denet m : 2020/23) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç ş hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çevren n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat
Denet m Tebl ğ (Ürün Güvenl ğ ve Denet m : 2020/23) kapsamında alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeler süreler
dolana kadar geçerl d r.
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

