
Ek I 
Kontrole Tabi Yakıtlar 

 
G.T.İ.P. Madde İsmi 

2701.11.10.00.00 Uçucu madde limiti (kuru halde,serbest mineral madde esasına göre) %10'u 
geçmeyen antrasitler 

2701.11.90.00.00 Diğer antrasitler 
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 

 
 
 
 
 



Ek II 
 

T.C. 
Çevre ve Orman Bakanlığı 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

KONTROL BELGESİ 
 Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi No  : 
 Kontrol Belgesi Tarihi        : 
 Kontrol Belgesi No             : 

G.T.İ.P.:    
Yakıtın  ismi(1):  

Yakıtın miktarı (ton veya metreküp): 
 

 

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:   

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi 
sicil numarası : 

 

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi :   

Yakıtın menşe ülkesi:  

Yakıtın yükleneceği ülke:   

Transfer yapılacak ülke/ülkeler:   

Yakıtın kullanım amacı:   

Yakıtın giriş gümrüğü:  

Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların  
ticaret unvanı, adresi ve telefon no: 

 

Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, 
telefon ve faks no (2) : 

 

(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla yakıt söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri 
ayrı ayrı belirtilecektir. 
(2) Bu kısım, sadece Ek I sayılı listede yer alan 27.01, 27.02, 2713.11.00.00.00 ve 2713.12.00.00.00 
G.T.İ.P.’li taşkömürü, linyit ve petrolkoku ithalatında doldurulacaktır. 

     Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette 
Standardizasyon (2007/7) sayılı Tebliğ  hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.   
 

  
Firma kaşesi 

Yetkilinin Adı ve Soyadı 
İmza 

Dış Ticarette Standardizasyon (2007/7) sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme 
sonucunda, ilişik proforma fatura kapsamındaki yakıtın ithali çevrenin korunması yönünden uygun 
görülmüştür.  

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. 
  

İmza ve mühür 
Tarih 

-Ek I sayılı listede yer alan yakıtlar için yakıt menşei veya ihracatçı ülkede yüklenirken her parti için 
uluslararası standartlara göre analiz yaptırılır ve analizi yapan kurum tarafından onaylı analiz belgesinin aslı 
ve tercümesi yakıt gümrükten çekilmeden önce yakıtın boşaltılacağı Gümrük İdaresinin bulunduğu ilin İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilir. Analiz sonuçlarına göre ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 
uygun görüş alınmadan ithale konu yakıt boşaltılamaz ve analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar ithalatçı 
firma tarafından menşei ülkeye veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir. 
 



Ek III 
 

  
 

 
 

Dış Ticaret Müsteşarlığına 
 
 Dış Ticarette Standardizasyon (2007/7) sayılı Tebliğ çerçevesinde, ithal edeceğimiz ............. 
G.T.İ.P.'li ............ kg/ton/m3 ................. isimli yakıtı amacı dışında kullanmayacağımızı, 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. 
 
 
        Firma Unvanı 
         Yetkili İmza 
               Tarih 
         
 
 
Firma adresi   : 
 
Firmanın bağlı bulunduğu 
vergi dairesinin adı  : 
 
Firmanın vergi sicil numarası : 
 
Gümrük beyanname tarihi ve sayısı : 
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