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31 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31706 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN
KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/6)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ, Ek-1’dek� l�stede yer alan k�myasalların ve ürünler�n çevren�n korunması

yönünden uygunluk denet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 28/1/2013 tar�hl� ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Tekn�k Düzenlemeler Rej�m� Kararının 4 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İthalat �şlemler�
MADDE 3 – (1) Ek-1’dek� l�stede yer alan k�myasalların ve ürünler�n Serbest Dolaşıma G�r�ş Rej�m�, Dah�lde

İşleme Rej�m�, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rej�m� ve Geç�c� İthalat Rej�m� kapsamında �thalatı yasaktır.
(2) Ek-1’dek� l�stede yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’l� k�myasalın �thalatı yalnızca;
a) 1/1/2015 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�lm�ş eşyalar �ç�n serv�s amaçlı olarak ya da,
b) Evsel havalandırma s�stemler� �ç�n Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Da�r Montreal Protokolünün 5 �nc�

maddes� kapsamındak� ülkelere �hracat amaçlı üret�m�nde �ht�yaç duyulan m�ktar kadar,
Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığının �zn� �le yapılır.
(3) Ek-1’dek� l�stede yer alan k�myasallardan aşağıdak� tabloda bel�rt�lenler�n �thalatı Çevre, Şeh�rc�l�k ve

İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığının �zn� �le ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-4’te
bel�rt�len hususlar d�kkate alınarak ya da Ek-5’te yer alan halonun kr�t�k kullanım alanları �ç�n yapılır.

GTİP MADDE İSMİ

2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür

2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))

2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan (Halon-1211)

2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan (Halon-1301)

2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)

2903.77.60.00.00 Tr�kloroflorometan, D�klorod�florometan,
Tr�klorotr�floroetanlar
D�klorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00 D�ğerler�

2903.79.30.00.59 Diğerleri 

(4) 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’l� k�myasalı �çeren 8424.10 GTP’de yer alan eşyaların, Ek-
5’te yer alan halonun kr�t�k kullanım alanlarında yapılacak �thalatları Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Bakanlığının �zn� �le yapılır.

Uygunluk denet�m� ve belgelend�rme
MADDE 4 – (1) 3 üncü madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarında bel�rt�len k�myasalların �thalatında, bu

k�myasalların çevren�n korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belges� (Ek-2) �le belgelen�r.
(2) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, gerekl� gördüğü takd�rde, gümrük beyannames�n�n tesc�l�

önces�nde uluslararası gözet�m ş�rketler�nden veya resmî kuruluşlardan denet�m �steyeb�l�r.
(3) 3 üncü madden�n �k�nc� fıkrası çerçeves�ndek� �thalatlarda �thalatçının k�myasal madden�n �thalatından son

kullanım ve �hracat aşamasına kadar olan sürec� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığının Ozon Tabakasını
İncelten Madde (OTİM) Tak�p S�stem�ne g�rmes� gerekmekted�r.

(4) 3 üncü madden�n üçüncü fıkrası çerçeves�ndek� �thalatlarda Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Bakanlığının OTİM Tak�p S�stem�ne g�r�ş yapılmaz.

Çevren�n korunması yönünden kontrol altında tutulan k�myasal madde serv�s amaçlı ve üret�m amaçlı
�thalatçı kayıt belges�

MADDE 5 – (1) 3 üncü madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len k�myasalın �thalatı �ç�n alınan tüm Kontrol
Belgeler�nde geçerl� olmak üzere, öncel�kle Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan K�myasal Madde
Serv�s Amaçlı İthalatçı Kayıt Belges� ve Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan K�myasal Madde
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Üret�m Amaçlı İthalatçı Kayıt Belges� ve numarası alınması gerekl�d�r. Bu belgeler� almak �ç�n �thalatçı f�rma
tarafından;

a) Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� veya Türk�ye Esnaf ve Sanatkârlar S�c�l Gazetes� (oda kaydı) (ana faal�yet
konusu/meslek dalı �kl�mlend�rme ve soğutma olan, �lg�l� kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Verg� levhası (�lg�l� kurumlardan veya noterden onaylı),
c) İmza s�rküler� (noter onaylı),
ç) Taahhütname (Ek-3),
d) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Tak�p

S�stem�nde yer alan Kayıt Talep Yazısı,
e) Üzer�nde f�rmanın açık �sm� ve “OTİM serv�s amaçlı veya üret�m amaçlı İthalatçı Kayıt Belges�” �fades�

bulunan, serv�s amaçlı veya üret�m amaçlı İthalatçı Kayıt Belges� ücret�n�n yatırıldığına da�r banka dekontunun aslı,
�le b�rl�kte Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığına müracaat ed�l�r.
(2) Kamu kuruluşları, ün�vers�teler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne sah�p olan ve odalara

kayıt zorunluluğu bulunmayan �thalatçılardan s�c�l gazetes� ve verg� levhası �stenmez.
(3) Serv�s Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgeler� ver�l�rken Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığınca

f�rmaların geçm�ş dönem �thalat rakamları göz önüne alınır.
Kontrol belges�
MADDE 6 – (1) Kontrol Belges�, T�caret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/27 sayılı Genelge

doğrultusunda Tek Pencere S�stem� üzer�nden e-belge olarak düzenlen�r.
(2) 3 üncü madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len k�myasalın �thalatında Kontrol Belges� alınab�lmes� �ç�n;
a) Kontrol Belges� formu (Bakanlık kayıtları �ç�n gerekl� b�r nüsha),
b) Or�j�nal proforma fatura ve noter tasd�kl� tercümes� (üzer�nde tar�h ve numarası, malın menşe�, GTİP’�,

k�logram c�ns�nden m�ktarı, toplam değer�, yetk�l� �s�m, ıslak �mza ve f�rma kaşes� bulunması gerek�r.),
c) Or�j�nal anal�z belges� ve noter tasd�kl� tercümes� (üzer�nde proforma fatura tar�h ve numarası, madde

m�ktarı, b�leş�m oranları ve her b�r b�leşen�n saflık değer�n�n açıkça yazılması ve yetk�l� �s�m, ıslak �mza ve f�rma
kaşes� bulunması gerek�r.),

ç) Or�j�nal et�ket (st�cker şekl�nde olup aslı üzer�nde üret�c� f�rma �sm� veya logosu, CAS numarası ve
k�myasal madden�n açık �sm�, Türkçe uyarılar bölümü, yetk�l� �s�m, ıslak �mza ve f�rma kaşes� bulunması gerek�r.),

d) Serv�s amaçlı �thal ed�lecek madde başvurularında T�caret Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü)
f�z�ksel veya elektron�k olarak alınacak İthal L�sansı,

e) Üret�m amaçlı �thal ed�lecek madde başvurularında Kapas�te Raporu,
�le b�rl�kte malların �hracatçı ülkede çıkış �şlemler� tamamlanmadan önce Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m

Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığına başvurulur.
(3) 3 üncü madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len k�myasalların �thalatında Kontrol Belges� alınab�lmes� �ç�n;
a) Kontrol Belges� formu (Bakanlık kayıtları �ç�n gerekl� b�r nüsha),
b) Or�j�nal proforma fatura ve noter tasd�kl� tercümes� (üzer�nde tar�h ve numarası, malın menşe�, GTİP’�,

k�logram c�ns�nden m�ktarı, toplam değer�, yetk�l� �s�m, ıslak �mza ve f�rma kaşes� bulunması gerek�r.),
c) Or�j�nal anal�z belges� ve noter tasd�kl� tercümes� (üzer�nde proforma fatura tar�h ve numarası, madde

m�ktarı, b�leş�m oranları ve her b�r b�leşen�n saflık değer�n�n açıkça yazılması ve yetk�l� �s�m, ıslak �mza ve f�rma
kaşes� bulunması gerek�r.),

�le b�rl�kte malların �hracatçı ülkede çıkış �şlemler� tamamlanmadan önce Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m
Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığına başvurulur.

Belgeler�n süres�
MADDE 7 – (1) 3 üncü madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarında bel�rt�len k�myasallar �ç�n ver�len Kontrol

Belges�, düzenlend�ğ� tar�hten takv�m yılı sonuna kadar geçerl�d�r, bu süre değ�şt�r�lemez.
(2) Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan K�myasal Madde Serv�s Amaçlı İthalatçı Kayıt

Belges� ve Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan K�myasal Madde Üret�m Amaçlı İthalatçı Kayıt
Belges�n�n geçerl�l�k süres� üç yıldır.

Kontrol belges�n�n �ades�
MADDE 8 – (1) Kontrol Belges� alan �thalatçılar;
a) Kontrol Belges�n�n geçerl�l�k süres� �çer�s�nde belge kapsamı k�myasalın �thalatının gerçekleşt�r�lememes�

hal�nde 3 üncü madden�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında alınan İthal L�sansının �lg�l� f�rmanın yetk�l�ler�nce
onaylanmış b�r suret�n�,

b) Kontrol Belges�n�n geçerl�l�k süres� �çer�s�nde belge kapsamı k�myasalın tamamının veya b�r kısmının
�thalatının gerçekleşmes� hal�nde, �hracatçı tarafından ver�len faturanın �thalatçı tarafından onaylı b�r nüshası, gümrük
beyannames�n�n usulüne uygun olarak onaylanmış suret� ve 3 üncü madden�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında
alınan İthal L�sansının �lg�l� f�rma yetk�l�ler�nce onaylanmış b�r suret�n�,

Kontrol Belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n b�tmes�n� müteak�p otuz gün �çer�s�nde, talep ed�len b�lg� ve belgelerle
b�rl�kte Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığına �letmekle yükümlüdürler. Müteak�p Kontrol Belges�
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talepler�, yükümlülükler�n tam olarak yer�ne get�r�lmes� ve Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığınca uygun
görülmes� hal�nde değerlend�rmeye alınır.

Gümrük �şlemler�
MADDE 9 – (1) 3 üncü madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarında bel�rt�len k�myasalların 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, Kontrol Belges� gümrük beyannames�n�n tesc�l� sırasında �lg�l� gümrük �dares�nce aranır.

Uygulamaya �l�şk�n önlemler
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan hususlarda uygulamaya yönel�k önlem almaya ve düzenleme yapmaya

T�caret Bakanlığı Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürlüğü yetk�l�d�r.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 11 – (1) 31/12/2020 tar�hl� ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çevren�n Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan K�myasalların İthalat Denet�m� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve
Denet�m�: 2021/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M4-5-1.pdf

