
 

 

2020 – 2021 ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ 
 
 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği 
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3) 

İTHALATÇI 

MADDE 4 – (3) : Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların 
ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün 
olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde Geçici Faaliyet 
Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li 
atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla 
faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre 
yapılır. 

MADDE 4 – (4) : KALDIRILMIŞTIR (4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların 
vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün 
kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. 

BAŞVURU 

MADDE 5 – (2)/e :KALDIRILMIŞTIR e) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların nihai 
ürün olarak ithalinde ürünün özelliklerini gösteren üretici beyanının bir örneği, 

MADDE 5 – (2)/f :KALDIRILMIŞTIR f) 7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00 ve 
7112.99.00.90.00 GTİP’li kullanılmış baskı devre kartlarının ithalinde, ithalatçı firmanın 
söz konusu atıkların tehlikeli atık olmadığı ve başka bir tehlikeli atıkla kontamine 
olmadığına ilişkin beyanı ile bu yöndeki taahhütnamesi. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (2) : KALDIRILMIŞTIR (2) 39.07 tarife pozisyonlu maddeyi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım 
tesislerine sahip sanayiciler bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2020 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi 
kapsamında ithal edebilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ÇIKARILAN G.T.İ.P’LER EK-1 EKLENEN G.T.İ.P’LER EK-1 

3915.90.11.90.00 Diğerleri 

3915.90.80.00.19 Diğerleri 

7112.91.00.00.00 Altından olanlar (Yalnız 
kullanılmış baskı devre 
kartları) (altın kaplamalı 
metaller dahil, fakat diğer 
kıymetli metalleri içeren 
kuyumcu külleri hariç) 

7112.92.00.00.00 Platinden olanlar (Yalnız 
kullanılmış baskı devre 
kartları) (platin kaplamalı 
metaller dahil, fakat diğer 
kıymetli metalleri içeren 
kuyumcu külleri hariç) 

7112.99.00.90.00 Diğerleri (Yalnız 
kullanılmış baskı devre 
kartları) 

 

 
EKLENEN GTİP BULUNMAMAKTADIR 

ÇIKARILAN G.T.İ.P’LER EK-2B EKLENEN G.T.İ.P’LER EK-2B 
 
ÇIKARILAN GTİP BULUNMAMAKTADIR 

3915.90.11.90.00 Diğerleri 

3915.90.80.00.19 Diğerleri 

4004.00.00.00.13 Toz ve Granüller 

4004.00.00.00.19 Diğerleri 

7112.91.00.00.00 Altından olanlar (Yalnız 
kullanılmış baskı devre 
kartları) (altın kaplamalı 
metaller dahil, fakat diğer 
kıymetli metalleri içeren 
kuyumcu külleri hariç) 

7112.92.00.00.00 Platinden olanlar (Yalnız 
kullanılmış baskı devre 
kartları) (altın kaplamalı 
metaller dahil, fakat diğer 
kıymetli metalleri içeren 
kuyumcu külleri hariç) 

7112.99.00.90.00 Diğerleri (Yalnız 
kullanılmış baskı devre 
kartları) 

 

 


