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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-132.02
Konu : PAGDER

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 08.01.2019 tarihli ve 30188204-010.05/00040514384 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)'in 7/1/2019 tarihli ve
2019/208 sayılı yazısı gönderilerek 2019/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol
Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nin 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan hükmün uygulanmasına yönelik olarak PAGDER tarafından iletilen sorulara verilecek
cevaba esas Genel Müdürlüğümüz görüşleri istenilmektedir.

Mezkur yazının ikinci maddesinde yer alan "ikincil işlem görmüş ürünlerin her üretim
aşamasında mı izne tabi olduğu yoksa Gümrük Yönetmeliğinin 359 uncu maddesi
hükümlerince belge sonunda topluca ithalat yapılması durumunda alınacak uygunluk yazısının
nasıl, hangi prosedür ve hangi belgelere göre alınacağı" hususuna ilişkin olarak, Gümrük
Yönetmeliğinin 359 uncu maddesi "... hak sahibince ihracata konu işlem görmüş asıl ürünün
ilk partisinin ihracatı ile eş zamanlı olarak belgelerde öngörülen işlem görmüş ikincil ürünün
tamamı için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilebilir. Bu durumda, sonraki partilerdeki
ikincil ürün herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmaz. Ayrıca, izin kapsamındaki ihracatın
tamamının yapılmasından sonra ikincil işlem görmüş ürünlerin tamamı için tek seferde
serbest dolaşıma giriş beyannamesi de verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu fıkra
kapsamında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde, ilgili kurumların
yürürlükteki mevzuatları uyarınca yapacakları kontroller hariç olmak üzere, gümrük
vergileri ayniyet tespiti yapılmaksızın firma beyanı ve izinde öngörülen gerçekleşme oranları
üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak tahsil edilir." hükmünü amir olup bu
kapsamda serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında beyan edilen bilgiler ile
2019/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat
Denetimi Tebliği'nin 5 ve 6 nolu eklerinde belirtilen uygunluk ve uygunsuzluk yazılarında yer
verilen bilgilerin uyumlu olması gerekmektedir. Dolayısıyla, asıl ürünün ilk partisinin ihracatı
ile eş zamanlı olarak belgelerde öngörülen işlem görmüş ikincil ürünün tamamı için serbest
dolaşıma giriş beyannamesi verilecek olması halinde ikincil işlem görmüş ürünün tamamını
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kapsayacak miktarın uygunluk belgesinde kayıtlı olması gerekmekte olup, serbest dolaşıma
giriş beyannamesinin tescil edildiği an itibariyle izinde belirtilen miktardan daha fazlasının
serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecektir.

Diğer taraftan, söz konusu izinlerin atık ortaya çıktıkça partiler halinde mi, ortaya
çıkacak atık miktarının bilindiği durumlarda tek seferde baştan topluca mı yahut tüm atık
ortaya çıktıktan sonra topluca mı verileceği hususununun izni düzenleyen ilgili birimlerce
değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Söz konusu yazının dördüncü maddesinde yer verilen hususa ilişkin olarak, söz konusu
eşyanın anılan Tebliğin 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "Uygun bulunmayan atık,
ithalatçısı tarafından menşeülkeye/yüklemenin yapıldığıülkeye iade edilir veya üçüncü bir
ülkeye transit edilir."hükmü kapsamında işlem görmesi gerektiği mütalaa edilmekle birlikte,
konunun 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 38 inci maddesinin 9 uncu
fıkrasında yer alan " Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen
eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün
kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası,
gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi
hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz..."
hükmü ile birlikte İhracat Genel Müdürlüğünce de değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir.

Yazının birinci ve üçüncü maddeleri ile ilgili olarak, dahilde işleme izin belgesi
kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin belge sahibi
işletme tarafından tekrar geri dönüştürülerek üretimde kullanılması hali ile söz konusu ikincil
işlem görmüş ürünün tekrar geri dönüştürülüp yeniden ihracı halinde 2019/3 sayılı Tebliğ
kapsamında alınacak izin prosedürünün izni düzenleyen birim tarafından değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür
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