
2019/3 TEBLİĞİ GÜNCELLEME 
ÇALIŞMALRI 



MEVCUT DURUM 

2872 sayılı Çevre Kanununun 13.maddesine istinaden, Ticaret
Bakanlığı tarafından yayımlanan “Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi
Tebliği” kapsamında yürütülmektedir.

2/16



• Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ile bertaraf amaçlı atık ithalatı
yasaktır.

• TEHLİKELİ ATIKLARIN İTHALATI YASAKTIR.

Tehlikesiz atıklar,

• Çevre izin ve lisanslı tesisler tarafından,

• 23 adet ihtisas (sınır) gümrüğünden,

• Sınır gümrüklerinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlükleri tarafından denetim ve kontrol yapılmak

ve uygunluk yazısı düzenlenmek suretiyle, ithal

edilebilmektedir.

MEVCUT DURUM 
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TEBLİĞ KAPSAMI PLASTİKLER

Yukarıda yer alan kontrole tabi atık plastikler, Tebliğ Ek-1 Listede 3915 GTİP başlığı altında yer
almaktadır.

7 adet GTİP ile tanımlanan plastikler en çok «diğerleri» başlığı altında ithal edilmektedir. 4/16

Atık kodu Atık tanımı İthalat durumu 
12 01 05 Plastik yongalar ve 

çapaklar
Kontrole tabi

15 01 02 Plastik ambalaj, Kontrole tabi
16 01 19 Plastik Kontrole tabi
17 02 03 Plastik Kontrole tabi
19 12 04 Plastik ve lastik Kontrole tabi
20 01 39 Plastikler Kontrole tabi
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar 

hariç)
İthalatı yasak 

07 02 13 Atık plastikler İthalatı yasak 



2019 GÜMRÜK TARİFE CETVELİ-PLASTİK

II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA

39.15 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:

3915.10.00.00.00 - Etilen polimerlerinden olanlar

3915.20.00.00.00 - Stiren polimerlerinden olanlar

3915.30.00.00.00 - Vinil klorür polimerlerinden olanlar

3915.90 - Diğer plastiklerden olanlar:

- - Propilen polimerlerinden olanlar:

3915.90.11.10.00 - - - Katılma polimerizasyonu ürünleri

3915.90.11.90.00 - - - Diğerleri

- - Diğerleri:

3915.90.80.00.11 - - - Polietilen tereftalattan (PET) olanlar

3915.90.80.00.19 - - - Diğerleri
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ATIK TÜRÜ 2017 

İTHALAT 

MİKTARI -TON

2018 

İTHALAT 

MİKTARI -TON

2019  

İTHALAT 

MİKTARI -

TON

(Ocak-

Mayıs)

TESİS 

SAYISI -

ADET

PLASTİK 277.000 437.000 213.000 1.300

İTHALAT RAKAMLARI-PLASTİK



TEBLİĞ KAPSAMI-KAĞIT
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ATIK KAĞIT KODLARINA GÖRE İTHALAT DURUMU

Atık kodu Atık tanımı İthalat durumu 
15 01 01 kağıt ve karton ambalaj Kontrole tabi

19 12 01 kağıt ve karton atıkları Kontrole tabi
03 03 08 Geri dönüşüme gitmek üzere 

sınıflandırılan kağıt ve kartondan 
kaynaklanan atıklar

İthalatı yasak 

Yukarıda yer alan kontrole tabi atık kağıtlar, Tebliğ Ek-1 Listede 4707 GTİP başlığı
altında yer almaktadır.



2019 GÜMRÜK TARİFE CETVELİ-KAĞIT
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47.07 Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları

4707.10.00.00.00
Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt veya 
kartondan olanlar

4707.20.00.00.00
Esas olarak beyazlatılmış , fakat kütle halinde boyanmamış kimyasal 
hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar

4707.30
Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar 
(gazeteler, periyodik yayınlar ve benzeri basılı kağıtlar gibi

4707.30.10.00.00
Gazete ve dergilerin eski sayıları ve satılmayanları, telefon rehberleri, 
broşürler ve basılı yayınlar

4707.30.90.00.00 Diğerleri
4707.90 Diğerleri (ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve hurdalar dahil):
4707.90.10.00.00 Ayıklanmamış
4707.90.90.00.00 Ayıklanmış



İTHALAT RAKAMLARI-KAĞIT
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ATIK TÜRÜ 2017 YILI 

İTHALAT 

MİKTARI -TON

2018 YILI 

İTHALAT 

MİKTARI -TON

2019  İTHALAT 

MİKTARI -TON

(Ocak-Haziran)

TESİS 

SAYISI 

-ADET

KAĞIT 548.000

4707 tüm fasıl

725.000

4707 tüm fasıl

538.000
4707 tüm fasıl

377



SORUNLAR

*İthalat miktarının sürekli artış göstermesi,

*Özellikle plastik ve kağıt ithalatında, ithal edilen

atıkların içerisinde karışık malzeme (çöp vb) bulunması,

*Sınır gümrüklerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince

yapılan denetimlerin sadece tır kapaklarını açmak suretiyle

yapılması, tırlar içerisinde yer alan tüm malzemeye bakma

imkanının bulunmaması,

*Gelen malzemenin tam olarak ne olduğunun bilenememesi
(plastik atık, granül, çapak),

*Atık kodları ile GTİP numaralarının eşleştirilememesi , 10/16



*İthalat yapan geri kazanım tesislerinin, ithal ettikleri atıkların tamamını
geri kazanıp kazanmadığının bilinmemesi, ithal edilen atıkların geri
kazanım veriminin bilinememesi,

*Fatura başına alınan «atık ithalatı uygunluk belge bedeli» nedeniyle
fatura başına 20-30 adet tırlarla atık getirilmesi (Sınır gümrüklerinde
bekleme yaşanmaması için çok çabuk bir şekilde herhangi bir detaylı
inceleme ve denetim yapılmadan uygunluk belgesi düzenlenmesi)

SORUNLAR
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• GTİP sınırlaması:

– 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında bazı plastiklerin ithaline izin verilirken, bazıları için yasaklama getirilmiştir.

– Bazı plastik atık türleri içinse Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi 

sahibi olan ve geri kazanım tesisi olarak faaliyet gösteren ve lisanslı olan firmalara, ihracat taahhüt miktarının % 

50’sini aşmamak kaydıyla, Kapasite Raporları doğrultusunda izin verilmiştir. 

– 2009 yılı itibariyle Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3915 başlığı altındaki tüm plastik atıklar kontrole tabi listeye 

alınmıştır. 

– 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kontrole tabi olmayan atık kağıt, 2009 yılında 4 GTİP ile, 2010 yılından itibaren 

de 1 GTİP ile kontrole tabi listelere alınmıştır. 2019 yılından itibaren de tüm 4707 faslı kontrole tabi listeye alınmıştır. 

• Uygunluk Denetimi:

– 2009 yılına kadar Bakanlık Merkez Teşkilatınca kontrol belgesi verilerek, 2009 yılından itibaren il müdürlüklerince 

uygunluk belgesi verilmeye başlanmıştır.   

ÖNCEKİ YILLARDAKİ 
UYGULAMALAR
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 GTİP’lerde sınırlamaya gidilmesi
 Kontrole Tabi Listeye alınacaklar-Plastik:

ÖNERİLER

GTİP AÇIKLAMASI

3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden olan (Yalnız ortadan

yarılmak veya preslenmek suretiyle formu

bozulmuş akrilonitril-butadien-stiren’den

(ABS) mamûl kops kılıfları ile EPS blokları ve

EPS bloklarının başka şekilleri)

3915.90.11.10.00 Propilen polimerlerinden olan Katılma 

polimerizasyonu ürünleri

3915.90.80.00.11 Polietilen tereftalattan (PET) olanlar
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 GTİP’lerde sınırlamaya gidilmesi
 Kontrole Tabi Listeye alınacaklar-Kağıt:

GTİP AÇIKLAMASI

4707.10.00.00.00

Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da 

oluklu kağıt veya kartondan olanlar

4707.20.00.00.00

Esas olarak beyazlatılmış , fakat kütle halinde 

boyanmamış kimyasal hamurdan elde edilen 

kağıt veya kartondan olanlar



 GTİP’lerde sınırlamaya gidilmesi
 Yasak Listeye alınacaklar-Plastik:

ÖNERİLER
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 GTİP’lerde sınırlamaya gidilmesi
 Yasak Listeye alınacaklar-Kağıt:

GTİP AÇIKLAMA

4707.30

Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen 

kağıt veya kartondan olanlar (gazeteler, 

periyodik yayınlar ve benzeri basılı kağıtlar gibi

4707.30.10.00.00

Gazete ve dergilerin eski sayıları ve 

satılmayanları, telefon rehberleri, broşürler ve 

basılı yayınlar

4707.30.90.00.00 Diğerleri

4707.90

Diğerleri (ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve 

hurdalar dahil):

4707.90.10.00.00 Ayıklanmamış

4707.90.90.00.00 Ayıklanmış

GTİP AÇIKLAMA

3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olan

3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden olan (ortadan yarılmak 
veya preslenmek suretiyle formu bozulmuş 
akrilonitril-butadien-stiren’den (ABS) mamûl 
kops kılıfları ile EPS blokları ve EPS bloklarının 

başka şekilleri hariç)

3915.30.00.00.00 Vinil klorür polimerlerinden olan

3915.90.11.90.00 Propilen polimerlerinden olan katılma 
polimerizasyonu ürünleri

3915.90.80.00.19 Diğerleri



 Yıllık Atık İthalatı Uygunluk Belgesi ve Tahsisat Tablosu düzenlenmesi

 Bakanlık Merkez Teşkilatınca Döner Sermaye’ye gelir kaydetmek üzere belli bir ücret karşılığında yıllık

atık ithalat belgesi ve ithal edilecek miktara ilişkin kapasite raporları doğrultusunda tahsisat tablosu

düzenlenmesi (kota uygulaması (%60 iç piyasa, %40 ithalat şartı)),

 Safsızlığa dair analiz belgesi,

 İthal edilecek atığın saflık oranının %90 ve üzerinde olması yönünde tedbirlerin alınması (Plastik

atıkların ithalatında; menşe ülkenin resmi kurumu veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon

konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya akredite laboratuvar tarafından

onaylanmış, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve

atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesinin istenmesi),

 Ücretlerde güncelleme,

 Atık ithalatı uygunluk belge bedellerinin ton başına olacak şekilde alınması,

ÖNERİLER
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Arz ederim.
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