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TEBLİĞ

T caret Bakanlığından:
GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2021/16)

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ürünler n thalatının düzenlenmes d r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n 

445 nc  maddes  le 31/12/2020 tar hl  ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rej m  
Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısına tab  eşya
MADDE 3 – (1) Ek-1 ve Ek-2’de gümrük tar fe poz syonları (GTP) ve tanımları bel rt len eşyanın Serbest 

Dolaşıma G r ş Rej m , Dâh lde İşleme Rej m , Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rej m  ve Geç c  İthalat Rej m ne 
tab  tutulması hal nde, gümrük beyannameler n n tesc l nde; gümrük dareler nce Tarım ve Orman Bakanlığının 
f z ksel olarak veya Tek Pencere S stem  üzer nden elektron k olarak düzenleyeceğ  Uygunluk Yazısı aranır. 

(2) Ek-2’de yer alan, Avrupa B rl ğ nde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın thalatı serbestt r. 
Gübre har c  eşyanın thalatı
MADDE 4 – (1) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan maddelerden 2832.30.00.20.00, 2832.30.00.90.00, 2834.21, 

2834.29.80.11.00, 2834.29.80.12.00, 2834.29.80.19.00, 3002.90.50.90.00, 3824.84.00.00.00, 3824.85.00.00.00, 
3824.86.00.00.00, 3824.87.00.00.00, 3824.88.00.00.00, 3824.99.92.00.39, 3824.99.93.00.19, 3824.99.96.90.68 
G.T.P.’ler nde yer alanların gübre olarak kullanılmayacak olması hal nde, thalatında uygunluk yazısı aranmaz.

(2) B r nc  fıkrada bel rt len maddeler n dışında kalan Ek-1 ve Ek-2’dek  eşyanın gübre olarak 
kullanılmayacak olması hal nde, Uygunluk Yazısı yer ne geçerl  olan Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek 
belgeye st naden şlem yapılır. 

Uygunluk Yazısının ades
MADDE 5 – (1) Serbest Dolaşıma G r ş Rej m , Dâh lde İşleme Rej m , Gümrük Kontrolü Altında İşleme 

Rej m  ve Geç c  İthalat Rej m  kapsamında thalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmes n  müteak p on beş ş günü 
ç nde gümrük beyannames n n lg l  gümrük dares nce onaylanmış b r suret  ve her halükarda Uygunluk Yazısının 

geçerl l k süres n n b t m n  müteak p on beş ş günü ç nde elektron k olarak düzenlenenler har ç olmak üzere 
Uygunluk Yazısının aslı, thalatı gerçekleşt ren f rmalarca Tarım ve Orman Bakanlığına ade ed l r.

D ğer mevzuat
MADDE 6 – (1) Bu Tebl ğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 

21/3/2007 tar hl  ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 27/10/1999 tar hl  ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun lg l  hükümler  çerçeves nde şlem yapılır. 

Yürürlükten kaldırılan tebl ğ 
MADDE 7 – (1) 31/12/2019 tar hl  ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre 

İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/16) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 8 – (1) 31/12/2019 tar hl  ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre 

İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/16)’e yapılan atıflar bu Tebl ğe yapılmış sayılır. 
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebl ğ 1/1/2021 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n  T caret Bakanı yürütür.

Ekler ç n tıklayınız


