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Ek-1 

 
KONTROLE TABİ KATI YAKITLAR 

 
GTİP MADDE İSMİ 
2701.11.00.00.00 Antrasit 
2701.12.10.00.00 Kokluk bitümenli taşkömürü 
2701.12.90.00.00 Diğer bitümenli taşkömürleri 
2701.19.00.00.00 Diğer taşkömürleri 
2701.20.00.00.11 Taşkömüründen elde edilen briketler 
2701.20.00.00.12 Taşkömüründen elde edilen topaklar 
2701.20.00.00.19 Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar 
2702.10.00.00.00 Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere 

edilmemiş) 
2702.20.00.00.00 Aglomere linyit 
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş petrol koku 
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş petrol koku 
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Ek-2 
 

TAAHHÜTNAME 
 

EKONOMİ BAKANLIĞINA 
 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat 
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7) kapsamında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca firmamız adına düzenlenen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında 
Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ithal edeceğimiz katı 
yakıtların ithalatı ve kullanımı aşamasında; 

- Gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına izin 
verilen yakıtlar ile geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve taşıt üstü işleme 
tabi tutulan yakıtları, alanda bulunan diğer yakıtlardan ayrı depolayacağımızı, yakıtın analiz 
sonuçları uygun bulunana kadar piyasaya hiçbir şekilde arz etmeyeceğimizi; bulunduğu 
alandan başka bir alana taşımayacağımızı, kullanmayacağımızı ve kullandırmayacağımızı, 
eleme işlemine tabi tutmayacağımızı, torbalamayacağımızı, 

 - Yakıttan alınan numune analiz sonucunun uygunsuz çıkması halinde gümrük 
mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eşya için öngörülen süreler içinde menşe 
veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edeceğimizi (analiz 
sonuçları uygunsuz bulunan ısınma amaçlı getirilen yakıtın sanayi/termik santrallerde 
kullanım amaçlı yakıt özelliklerini veya sanayi amaçlı getirilen yakıtın termik santrallerde 
kullanım amaçlı yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, firmanın talebi ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının uygun görmesi halinde, sanayi veya termik santrallerde kullanılmak 
üzere Uygunluk Belgesi düzenlenenler hariç), 

- Sanayi amaçlı kullanılmak üzere ithal edilen yakıtları Uygunluk Belgesinde belirtilen 
fabrika veya tesislere teslim edeceğimizi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bilgisi ve onayı 
dâhilinde kullanım amacı ve kullanıcısı değiştirilenler hariç),  

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bilgisi ve onayı olmadan yakıtı amacı dışında 
kullanmayacağımızı,  

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birisine aykırı hareket edildiği takdirde ithalata 
konu malın CIF değerinin % 60'ının; bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ 
edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 
hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine 
getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 

     
    

  
                                     Firmanın Unvanı  

                                  Yetkilinin İsmi ve İmzası 
                                                                                            Tarih 

 
Firmanın adresi : 
Firmanın bağlı bulunduğu vergi 
dairesinin adı 

: 

Firmanın vergi sicil numarası : 
Firma yetkilisinin e-posta adresi : 

Not: Bu Taahhütname Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecektir. 
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Ek-3 
 

TAŞIT ÜSTÜ İŞLEMLERE TABİ TUTULACAK KATI YAKITLAR İÇİN 
BİLGİ FORMU 

 
İthalatçı Kayıt Belgesi No : 
İthalatçı firmanın unvanı : 
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu 
vergi dairesi ve vergi sicil numarası  

: 

İthalatçı firmanın adresi ve telefon 
numarası : 

Yakıtın kullanım amacı  : 
Yakıtın giriş gümrüğü : 
Yakıtın miktarı : 
Yakıtın GTİP’i : 
İhracatçı firmanın ticaret unvanı : 
Yakıta ait faturanın tarihi ve sayısı : 
Yakıtın yüklendiği ülke ve menşe 
ülkesi : 

Yükleme analizini yapan laboratuvar 
unvanı : 

Yükleme analiz belgesi tarih ve sayısı : 
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası : 
Yakıtın boşaltılacağı alan  : 
Boşaltılacak yakıt miktarı  : 

 
 
 
 
 

Firmanın Unvanı  
Yetkilinin İsmi ve İmzası 

Tarih 
 
Not: Bu form ithalatçı veya temsilcisi tarafından yakıt Türkiye gümrük bölgesine gelmeden 
önce ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilecektir/gönderilecektir. 
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Ek-4 
 

FİLTRASYON/LABORATUVARLARDA ARAŞTIRMA VE ANALİZLERDE 
KULLANILACAK  

YAKITLARI İTHAL EDECEKLER TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME 
 

EKONOMİ BAKANLIĞINA 
..../.../2014 

 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7) çerçevesinde, ............. GTİP'li ................. 
isimli ............ kg/ton/m3 maddeyi filtrasyon/ laboratuvarlarda araştırma ve analiz amaçlı 
kullanmak üzere ithal edeceğimizi, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, söz konusu 
maddenin ithali ve kullanımı aşamasında malın cins ve niteliğinde meydana gelebilecek ve 
ilgili mevzuata aykırı hususlarda tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu maddeyi 
belirtilen amaç dışında kullanmayacağımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünü 
almadan satmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde ithal konusu malın CIF değerinin % 
60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye 
gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.  

 
 
     

       
 
 
 
  
 
 
 
 

Firmanın adresi : 
Firmanın bağlı bulunduğu vergi 
dairesinin adı 

: 

Firmanın vergi sicil numarası : 
 

Not: Bu Taahhütname Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecektir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Firmanın Unvanı  
Yetkilinin İsmi ve İmzası 

Tarih 
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Ek-5 
 

İTHAL KATI YAKIT NUMUNE ALMA TUTANAGI 
                                .../ ... / 2014 

İthalatçı Kayıt Belgesi No : 
Yakıtın GTİP’i : 
Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)  : 

Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp) : 
İthalatçı firmanın ticaret unvanı : 
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi 
ve vergi sicil numarası 

: 

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası : 
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi   : 
İhracatçı faturası tarih ve sayısı : 
Yakıtın menşe ülkesi : 
Yakıtın yüklendiği ülke  : 
Yakıtın giriş gümrüğü  : 
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası  : 

Yakıtın boşaltıldığı alan : 
Boşaltılan yakıt miktarı : 
Yakıtın kullanım amacı : 
Gözetim firmasının unvanı : 
Numunenin analize gönderileceği laboratuvar : 

 
İthalatı yapılmak üzere .......................……………………….firması tarafından beyanı 
yapılan ve yukarıda bilgileri yer alan yakıt(lar)dan, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol 
Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 
2014/7) çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Komisyon nezaretinde gözetim firmasınca 
…… adet numune alınmıştır.  
Söz konusu numunelerin ...... adedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Referans 
Laboratuvarı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvara; 
…… adedi şahit numune olarak muhafaza edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
gönderilmek üzere alınmış olup,  ......  adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmiştir. 
 

 
 

Firma Yetkilisi  
       İmza 

  Gözetim Firması Yetkilisi 
             İmza 

Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Yetkilisi 

İmza 
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Ek-6 
UYGUNLUK BELGESİ  

 
T.C. 

…… VALİLİĞİ 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

UYGUNLUK BELGESİ 
Uygunluk Belge No/Tarih*   
İthalatçı Kayıt Belgesi No                
Yakıtın GTİP’i   
Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)   
Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)   

İthalatçı firmanın ticaret unvanı   
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve 
vergi sicil numarası 

  

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası   
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi    
İhracatçı fatura tarih ve sayısı   
Yakıtın yüklendiği ülke    
Yakıtın menşe ülkesi  
Yakıtın giriş gümrüğü  
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası  
Yakıtın boşaltıldığı saha  
Boşaltılan yakıt miktarı  
Yakıtın kullanım amacı   
Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların 
ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası 

  

Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, 
telefon ve faks numarası (2) 

  

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Çevrenin 
Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği 
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt 
ederiz. 
  Firma kaşesi 

Yetkilinin Adı ve Soyadı, İmza 
 
 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi 
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7) hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme ve 
……………………………………………………..Laboratuvarının ………………. tarihli 
ve …………  sayılı analiz raporu sonucuna göre, çevrenin korunması yönünden, yakıtın 
………..  amaçlı ithali UYGUNDUR. 
   

  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
İmza ve mühür, tarih 

*Uygunluk Belgesi düzenlenirken, Tebliğin yılı, il trafik kodu, Uygunluk Belgesinin baş 
harfleri ve 01’den başlamak üzere numara verilir. (Örnek: 2014.35.UB.01) 
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Ek-7 
 

UYGUNSUZLUK YAZISI 
 

T.C. 
….…VALİLİĞİ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
 
Sayı :                                                                                                                      ../../2014 

Konu :  
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE 

 İthali yapılmak üzere …………… firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer 
alan yakıttan alınan numunenin ………………….. laboratuvarında yapılan …….. tarihli 
ve …….  sayılı analiz sonucuna göre, bu yakıtın Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol 
Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 
2014/7) çerçevesinde ………. amaçlı ithalatı UYGUN DEĞİLDİR.  

 Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
 

                Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
İthalatçı Kayıt Belgesi No : 
Yakıtın GTİP’i : 
Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)  : 
Çekilmek istenen yakıt miktarı (ton, kg veya 
metreküp) 

: 

İthalatçı firmanın ticaret unvanı  : 
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve 
vergi sicil numarası 

: 

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası : 
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi   : 
İhracatçı fatura tarih ve sayısı : 
Yakıtın menşe ülkesi : 
Yakıtın yüklendiği ülke  : 
Yakıtın giriş gümrüğü  : 
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası  : 
Yakıtın boşaltıldığı saha : 

Boşaltılan yakıt miktarı : 
Yakıtın kullanım amacı : 

Not: Bu form Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce doldurulacaktır. 
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Ek-8 
 

İTHALATÇI FİRMA ARACILIĞI İLE İTHAL EDİLECEK KATI YAKITLAR 
İÇİN SANAYİCİLER TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME 

 
EKONOMİ BAKANLIĞINA 

    
      ..../.../2014 

 
İşbu taahhütname ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı 

Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7)  
uyarınca .............................................................. firmasının ithal 
edeceği .....................….......... GTİP’li, ................................... isimli, ................... kg/ton/m3 
yakıtın tamamını, yakıtın gümrükten çekildiği tarihten itibaren en geç 90 gün içinde teslim 
alıp …….............................................................................. amacıyla kullanacağımızı, tahsis 
amacı dışında kullanmayacağımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önceden iznini almadan 
kısmen veya tamamen satmayacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, yakıtın 
alımından tek taraflı vazgeçmeyeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu 
yakıtın CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ 
edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 
hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine 
getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 

         
 
 
  

                                     Firmanın Unvanı  
                                 Yetkilinin İsmi ve İmzası 

                                                                                                               Tarih 
 
 
 
 
 

Firmanın adresi : 
Firmanın bağlı bulunduğu vergi 
dairesinin adı 

: 

Firmanın vergi sicil numarası : 
 

 Not: Bu Taahhütname, Uygunluk Belgesinin alınacağı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
verilecektir. 
 

 
 
 
 

 


