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28 Ocak 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31378

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN

İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, �thalatı �ç�n uygunluk belges�

ver�lmes� ve şeker sektörüne etk�ler� bakımından yurt �ç� p�yasadak� hareket�n�n �zlenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 31/12/2020 tar�hl� ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthal�ne İl�şk�n Tebl�ğ (İthalat: 2021/4) kapsamındak� ürünler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 4/4/2001 tar�hl� ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Elektron�k �mza: 15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Elektron�k İmza Kanununda tanımlanan şek�lde başka b�r

elektron�k ver�ye eklenen veya elektron�k ver�yle mantıksal bağlantısı bulunan ve k�ml�k doğrulama amacıyla
kullanılan elektron�k ver�y�,

c) EVİS: Bakanlık Elektron�k Ver� İşleme S�stem�n�,
ç) F�rma: YYT �thal eden, ham madde olarak kullanan, t�caret�n� yapan gerçek ya da tüzel k�ş�y�,
d) İmalatçı: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıları üret�m�nde g�rd� olarak kullanan �şletmey�,
e) İthalatçı: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı �thalatı yapan gerçek ya da tüzel k�ş�y�,
f) Mob�l �mza: Bakanlık �le mob�l �mza kullanımına �l�şk�n sözleşmes� bulunan GSM operatörler�nce ver�len

SIM Kartı kullanarak yaratılan ve Elektron�k İmza Kanununda tanımlanan güvenl� elektron�k �mza n�tel�ğ�ndek�
elektron�k sert�f�kayı,

g) Uygunluk yazısı/belges�: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların �thal�ne �l�şk�n �thalatçı tarafından gümrük
�dareler�ne �let�lmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenen uygunluk yazısını veya belges�n�,

ğ) Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar (YYT): Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthal�ne İl�şk�n Tebl�ğ
(İthalat: 2021/4) hükümler�nce �thalatında Bakanlıkça düzenlenm�ş uygunluk yazısı aranan ve Gümrük Tar�fe İstat�st�k
Poz�syonları (G.T.İ.P.) ve madde �s�mler� bel�rt�len ürünler�,

�fade eder.
EVİS
MADDE 5 – (1) YYT’lere �l�şk�n tüm �şlemler EVİS üzer�nden gerçekleşt�r�l�r. EVİS’e g�r�ş ve d�ğer �şlemler

sadece elektron�k �mza veya mob�l �mza aracılığı �le yapılır. EVİS’e www. turk�ye.gov.tr ve Bakanlık tarafından �lan
ed�len uygulamalar üzer�nden ulaşılır.

(2) F�rma b�lg�ler� �le f�rmayı tems�l ve �lzama yetk�l� kılınan k�ş� b�lg�ler�ne, T�caret Bakanlığı tarafından
sunulan Merkez� S�c�l Kayıt S�stem�nden ulaşılması durumunda f�rmaların yazılı taleb� olmaksızın f�rmalar Bakanlık
tarafından EVİS’e tanıtılab�l�r.

Uygunluk belges� başvurusu, başvuruların değerlend�r�lmes� �le uygunluk belges�n�n süres� ve kullanımı
MADDE 6 – (1) Uygunluk belges� başvurusu; EVİS üzer�nden talep ed�len b�lg�ler�n g�r�lmes� ve başvuru

konusu �thal ed�lecek eşyaya a�t fatura görüntüsünün EVİS’e yüklenmes� sonrasında başvuru belges�n�n �mzalanması
�le yapılır.

(2) Başvuru konusu faturada, ödeme şekl�ne �l�şk�n b�lg�n�n yer alması ve ürünü tar�f eden açık tanımı �le
bedel�n�n göster�lmes� gerekmekted�r.

(3) Uygunluk belges� başvuruları, tam ve eks�ks�z olması şartıyla, on �ş günü �ç�nde ve m�ktar açısından b�r
kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücrets�z olarak EVİS üzer�nden uygunluk belges� düzenlenmek suret�yle
sonuçlandırılır.

(4) Bu Tebl�ğ kapsamında �let�lmes� zorunlu olan veya Bakanlık tarafından talep ed�len belgeler� zamanında
�letmem�ş ya da �sten�len b�lg�ler� EVİS’e zamanında g�rmem�ş olan f�rmalara uygunluk belges� düzenlenmez.

(5) Bu Tebl�ğ kapsamındak� �ş ve �şlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunan f�rmalara ve Bakanlığa
b�ld�rmeks�z�n �thal ed�lme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan f�rmalara, tesp�t�n yapıldığı tar�hten
�t�baren �k� yıl boyunca uygunluk belges� düzenlenmez.

(6) Uygunluk belgeler�n�n geçerl�l�k süres� altı aydır. Belgeler�n süres� uzatılamaz.
(7) Uygunluk belges� üçüncü k�ş�lere devred�lemez.
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(8) Uygunluk belges�ne �l�şk�n olarak T�caret Bakanlığı tarafından Bakanlığa �let�len belge numarasına EVİS
üzer�nden er�ş�l�r ve bu belge numarası, �lg�l� gümrük beyannames�ne �thalatçı tarafından �şlen�r.

F�rmaların sorumlulukları
MADDE 7 – (1) İthalatçılar; YYT’ler�n �thalatından �malatçılara ulaşıncaya değ�n tüm stok değ�ş�mler�n�,

uygunluk belges� bazında yıllık olarak tak�p eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e g�rerler. Bu kapsamda YYT
t�caret� yapan f�rmalar YYT’lere �l�şk�n olarak kend� stok hareketler�nde meydana gelen değ�ş�mler� �thalatçılar �le
paylaşırlar.

(2) YYT’lere �l�şk�n stok değ�ş�m hareketler�n� b�r�nc� fıkra hükümler�nce �thalatçılar �le paylaşmayan f�rmalar
ve �thalatçılar, satın aldıkları YYT’lere �l�şk�n �malatçılara ulaşıncaya değ�n tüm stok değ�ş�mler�n� uygunluk belges�
bazında yıllık olarak tak�p eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e g�rmekle yükümlüdürler. YYT t�caret� yapan
f�rmalar YYT’lere �l�şk�n olarak kend� stok hareketler�nde meydana gelen değ�ş�mler� g�r�ş� yapacak olan f�rmalar �le
paylaşırlar.

(3) İmalatçılar, YYT kullanarak ürett�kler� mamul m�ktarları �le her b�r mamul üret�m�nde kullandıkları YYT
m�ktarlarını uygunluk belges� bazında yıllık olarak tak�p eden yılın Mart ayı sonuna kadar EVİS’e g�rerler.

(4) Yurt �ç�nde YYT karışımı üreten f�rmaların ürett�kler� YYT karışımlarının, üret�m g�r�şler� üçüncü fıkra
hükümler�ne, stok değ�ş�m g�r�şler� b�r�nc� fıkra hükümler�ne tab� olarak yapılır.

(5) F�rmalar, kullanıcıların yetk�ler�nde gerçekleşen değ�ş�kl�kler de dah�l olmak üzere Bakanlık kayıtlarına
alınan b�lg�ler�ndek� her türlü değ�ş�kl�ğ� yazılı olarak en geç beş �ş günü �çer�s�nde Bakanlığa b�ld�rmekle
yükümlüdür.

(6) Gıda ürünler�nde kullanılmak üzere YYT �thal eden �thalatçılar, �thal ett�kler� YYT’ler�n ulaştığı
�malatçıların tümünün üçüncü fıkra hükümler�nce b�ld�r�mler� tamamlamasını müteak�ben �lg�l� takv�m yılına a�t
yem�nl� mal� müşav�rl�k uygunluk belges� kapsamı ürünler faal�yet tasd�k raporunu tak�p eden yılın Mayıs ayı sonuna
kadar Bakanlığa �braz etmekle yükümlüdürler. YYT’lere �l�şk�n stok değ�ş�m hareketler�n� b�r�nc� fıkra hükümler�nce
�thalatçılar �le paylaşmayan f�rmalardan gıda ürünler�nde kullanılmak üzere �thal ed�len YYT satın alanlar, bu fıkra
hükümler�ne tab�d�r.

Bakanlığın yetk� ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Bakanlık f�rmalar nezd�nde �nceleme ve denet�m faal�yet�nde bulunab�l�r.
(2) Bakanlık, f�rmalar �le �lg�l� kurum ve kuruluşlardan bu Tebl�ğ kapsamında b�lg� ve belge almaya yetk�l�d�r.
(3) Bu Tebl�ğ kapsamında Bakanlık tarafından gerçekleşt�r�len �ş ve �şlemlerde d�ğer �lg�l� mevzuata aykırılık

şüphes� oluştuğunda �lg�l� mevzuat çerçeves�nde değerlend�r�lmek üzere �lg�l� kurum ve kuruluşlara b�ld�r�mde
bulunulab�l�r.

(4) Bakanlık, uygunluk belges� başvuruları �le �lg�l� hususlarda uygulamaya yönel�k her türlü önlem� almaya
ve düzenlemeler� yapmaya, özel ve zorunlu durumları �nceley�p sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak
tereddütler� g�dermeye ve EVİS �le �lg�l� yaşanacak tekn�k düzeydek� aksaklıklar neden�yle uygulamada yaşanab�lecek
sorunları g�dermeye yönel�k uygulama usul ve esaslarını bel�rlemeye yetk�l�d�r.

(5) Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektron�k �let�ş�mde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(6) EVİS’e kayıt �ç�n gerekl� d�lekçe örnekler�, yem�nl� mal� müşav�rl�k uygunluk belges� kapsamı ürünler
faal�yet tasd�k raporu formatı �le �lg�l� d�ğer örnekler Bakanlık tarafından �lan ed�l�r.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 9 – (1) 2/7/2013 tar�hl� ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu

Tatlandırıcı İthalatı İç�n Uygunluk Belges� Düzenlenmes� ve İzlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce düzenlenen �thalat uygunluk belgeler�

geçerl�l�kler�n� korur.
(2) 2018 yılı ve öncek� yıllara a�t b�ld�r�mler, 9 uncu madde �le yürürlükten kaldırılan Tebl�ğ hükümler�ne göre

tamamlanır.
(3) F�rmalar 2019 yılı dönem başı YYT stoklarını, uygunluk belges� bazında EVİS’e g�rerler.
(4) 7 nc� madde kapsamında yapılacak olan 2019 ve 2020 yılı b�ld�r�mler�, 2021 yılı aralık ayı sonuna kadar

yapılır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
 


