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Resmî Gazete

29 Aral k 2010 ÇAR AMBA

Say : 27800 (5. Mükerrer)

TEBL
Ticaret Müste arl

ndan:

ÇEVREN N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA
MYASALLARIN THALATINA DA R
DI T CARETTE STANDARD ZASYON TEBL
(TEBL

TUTULAN NO: 2011/6)

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebli in amac , (Ek-1) say listede yer alan kimyasallar n ithalat nda, çevrenin
korunmas yönünden uygunluk denetimine ili kin usul ve esaslar düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebli Serbest Dola ma Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Gümrük Kontrolü Alt nda
leme Rejimi ve Geçici thalat Rejimine tabi tutulan (Ek-1) say listede yer alan kimyasallar n ithalat i lemlerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tebli , 13/10/2005 tarihli ve 25965 say Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren
7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 say
Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Düzenlemeler ve
Standardizasyon Rejimi Karar n 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden haz rlanm r.
Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 - (1) Bu Tebli in (Ek-1) say listesinde yer alan kimyasallar n ithalat nda, bunlar n çevrenin
korunmas yönünden uygunlu u Kontrol Belgesi ile belgelenir.
(2) Çevre ve Orman Bakanl , gerekli gördü ü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararas
gözetim irketi veya resmi kurulu lardan denetim isteyebilir.
Çevrenin korunmas yönünden kontrol alt nda tutulan kimyasal madde ithalatç ve da
kay t
belgesi
MADDE 5 - (1) Bu Tebli in (Ek-1) say listesinde yer alan kimyasallar n ithalat için al nan tüm Kontrol
Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan Kimyasal
Madde thalatç ve Da
Kay t Belgesi ve numaras al nmas gereklidir. Bu belgeyi almak için ithalatç
firma taraf ndan;
a) Ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicilinden faaliyet raporu (ilgili kurumlardan veya noterden onayl ),
b) Vergi levhas (ilgili kurumlardan veya noterden onayl ),
c) mza sirküleri (noterden onayl ),
ç) Taahhütname (Ek-4),
ile birlikte Çevre ve Orman Bakanl na müracaat edilir.
(2) Kamu kurum ve kurulu lar , üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmu kamu tüzel ki ili ine sahip olan ve
odalara kay t zorunlulu u bulunmayan ithalatç lardan ticaret sicil gazetesi ve vergi levhas istenmez.
(3) 2010 y içerisinde verilmi olan Kay t Belgeleri, dilekçe ve (Ek-4)’teki taahhütnamenin verilmesi halinde
2011 y sonuna kadar geçerlidir. Ancak, söz konusu Kay t Belgesinin verilmesine esas bilgi ve belgelerin
herhangi birinin geçerlili ini yitirmesi veya bunlarda de iklik olmas halinde kay t belgesinin yenilenmesi
zorunludur.

Kontrol belgesi
MADDE 6 - (1) (Ek-1) say listede yer alan kimyasallar n ithalat nda Kontrol Belgesi al nabilmesi için;
a) Kontrol Belgesi formu (Ek-3) (2 nüsha),
b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde; tarih ve numaras , mal n men ei, G.T. .P
numaras , kg. cinsinden miktar , ilgili maddenin toplam de eri, firma ka esi, yetkili isim ve imzan n bulunmas
gereklidir)
c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numaras , madde
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miktar , bile im oranlar ve her bir bile enin safl k de erinin aç k bir ekilde yaz lmas ve firma ka esi, yetkili isim ve
imzan n bulunmas gereklidir)
ç) Orijinal etiket (sticker eklinde olup asl üzerinde; üretici firma ismi veya logosu, CAS numaras ve
kimyasal maddenin aç k ismi, Türkçe uyar lar bölümü, firma ka esi, yetkili isim ve imzan n bulunmas gereklidir)
d) (Ek-1)’de yer al p da, ayn zamanda kotaya tabi olan maddeler için D Ticaret Müste arl ndan ( thalat
Genel Müdürlü ü) al nacak thalat Lisans ,
ile birlikte mallar n ihracatç ülkede ç
i lemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Orman Bakanl na ba vurulur.

Kontrol belgesinin süresi
MADDE 7- (1) (Ek-1) say listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgeleri, düzenlendikleri
tarihten takvim y sonuna kadar geçerlidir. Bu süreler de tirilemez.
Kontrol belgesinin iadesi
MADDE 8- (1) Kontrol belgesi alan ithalatç lar;
a) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsam kimyasal n ithalat n gerçekle tirilememesi halinde,
Kontrol Belgesinin asl ve kotaya tabi maddeler için verilmi thalat Lisans n ilgili firma yetkililerince
onaylanm bir suretini,
b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsam kimyasal n tamam n veya bir k sm n ithalat n
gerçekle mesi halinde, ihracatç taraf ndan verilen faturan n ithalatç taraf ndan onayl bir nüshas , gümrük
beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanm sureti, Kontrol Belgesinin asl ve kotaya tabi maddeler için
verilmi thalat Lisans n ilgili firma yetkililerince onaylanm bir suretini,
Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle
birlikte Çevre ve Orman Bakanl na iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin
tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Orman Bakanl nca uygun görülmesi halinde de erlendirmeye al r.
thalat yasak kimyasallar
MADDE 9 - (1) (Ek-2) say listede yer alan kimyasallar n ithalat yasakt r.
Gümrük i lemleri
MADDE 10 - (1) Bu Tebli in (Ek-1) say listesinde yer alan kimyasallar n Serbest Dola ma Giri Rejimi,
Dahilde leme Rejimi, Gümrük Kontrolü Alt nda leme Rejimi ve Geçici thalat Rejimine tabi tutulmalar
halinde, Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili s ras nda ilgili gümrük idaresince aran r.

Uygulamaya ili kin önlemler
MADDE 11 - (1) Bu Tebli de yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve
gerekli düzenlemeleri yapmaya D Ticaret Müste arl (D Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlü ü) yetkilidir.
MADDE 12 - (1) Bu Tebli de yer almayan hususlarda, di er ilgili mevzuat hükümleri uygulan r.

Yürürlükten kald lan mevzuat
MADDE 13 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) say Resmi Gazete’de yay mlanan Çevrenin
Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan Kimyasallar n thalat na Dair D Ticarette Standardizasyon
Tebli i (Tebli No: 2010/6) yürürlükten kald lm r.
GEÇ
MADDE 1- (1) Bu Tebli kapsam nda yap lan i lemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer say
Resmî Gazete’de yay mlanan Gümrük Yönetmeli i çerçevesinde elektronik altyap n kurulmas müteakip, söz
konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Tebli 01/01/2011 tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
MADDE 15 - (1) Bu Tebli hükümlerini D Ticaret Müste arl

n ba

oldu u Bakan yürütür.
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Ek-1 : Ozon Tabakas

G.T. .P.
2903.47.00.00.00
2903.49.11.00.00
2903.49.15.00.00
2903.49.19.00.11
2903.49.19.00.13
2903.49.19.00.14
2903.49.19.00.15
2903.49.19.00.16
2903.49.19.00.17
2903.49.19.00.18
2903.49.19.00.21
2903.49.19.00.22
2903.49.19.00.23
2903.49.19.00.24
2903.49.19.00.25
2903.49.19.00.26
2903.49.19.00.27
2903.49.19.00.28
2903.49.19.00.31
2903.49.19.00.32
2903.49.19.00.33
2903.49.19.00.34
2903.49.19.00.35
2903.49.19.00.36
2903.49.19.00.37
2903.49.19.00.38
2903.49.19.00.41
2903.49.19.00.42
2903.49.19.00.43
2903.49.19.00.44
2903.49.19.00.45
2903.49.19.00.46
2903.49.19.00.47
2903.49.19.00.48
2903.49.19.00.51
2903.49.19.00.52
2903.49.19.00.59
2903.49.20.00.00
2903.49.30.00.00
2903.49.40.00.00
2903.49.80.00.00
3824.74.00.00.12
3824.79.00.00.00

ncelten Kimyasallar

MADDE ADI
Di er perhalojenlenmi türevler
Klorodiflorometan (HCFC-22)
1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)
Flordiklormetan
Klorflormetan
Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
Diklortrifloretan (tüm izomerleri)
Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
Flortrikloretan (tüm izomerleri)
Diklordifloretan (tüm izomerleri)
Klortrifloretan (tüm izomerleri)
Flordikloretan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 hariç)
Klordifloretan (tüm izomerleri)
Klorfloretan (tüm izomerleri)
Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
Diklorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
Klorflorpropan (tüm izomerleri)
Di erleri
Di erleri
Metan, etan ve propandan olanlar
Di erleri
Di erleri
142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] kar
Di erleri (Polibromlu bifeniller (PBBs), Poliklorlu bifeniller (PCBs),
Poliklorlu terfeniller (PCTs) hariç)
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Ek-2 : thali Yasak Kimyasallar
G.T. .P.
2524.10.00.00.00
2524.90.00.00.11
2524.90.00.00.12
2524.90.00.00.13
2524.90.00.00.14
2524.90.00.00.15

MADDE ADI
Krisidolit (Krosidolit)(Crocidolite)
Amozit (Amosite)
Antofillit (Anthophylite)
Aktinolit (Actinolite)
Tremolit (Tremolite)
Krizotil (Beyaz asbest)(Chrysotile)

2524.90.00.00.19
2903.14.00.00.00
2903.19.10.00.00
2903.41.00.00.00
2903.42.00.00.00
2903.43.00.00.00
2903.44.10.00.00
2903.44.90.00.00
2903.45.10.00.00
2903.45.15.00.00
2903.45.20.00.00
2903.45.25.00.00
2903.45.30.00.00
2903.45.35.00.00
2903.45.40.00.00
2903.45.45.00.00
2903.45.50.00.00
2903.45.55.00.00
2903.45.90.00.00
2903.69.90.00.15
2903.69.90.00.19

Di erleri
Karbon tetraklorür
1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform)
Trikloroflorometan
Diklorodiflorometan
Triklorotrifloroetanlar
Diklortetrafloretanlar
Klorpentafloretan
Klortriflorometan
Pentaklorofloroetan
Tetraklorodifloroetanlar
Heptaklorofloropropanlar
Hekzaklorodifloropropanlar
Pentaklorotrifloropropanlar
Tetraklorotetrafloropropanlar
Trikloropentafloropropanlar
Diklorohekzafloropropanlar
Kloroheptafloropropanlar
Di erleri
Polibromlu difenil
Polibromlu bifeniller
(Polibrominated biphenyls)
(PBB ler);
Hekzabromobifenil
Oktabromobifenil
Dekabromobifenil
Poliklorlu terfeniller
(Polichlorinated terphenyls)
(PCT ler)
Poliklorlu bifeniller
(Polichlorinated biphenyls)
(PCB ler)
R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R22 (Klorodiflorometan)] kar
Poliklorine edilmi bifeniller
(PCBs)
Poliklorine edilmi terfeniller
(PCTs)
Polibromine edilmi bifeniller
(PBBs) içerenler
Polibromlu bifeniller
(Polybrominated biphenyls)
(PBB ler);
Hekzabromobifenil
Oktabromobifenil
Dekabromobifenil
Poliklorlu terfeniller
(Polychlorinated terphenyls)
(PCT ler)
Poliklorlu bifeniller
(Polychlorinated biphenyls)
(PCB ler)
Amyant içerenler
lenmi lifler; amyant veya magnezyum
karbonat ve amyant esasl kar mlar

2903.69.90.00.21

2903.69.90.00.22

3824.71.00.00.11
3824.82.00.00.00

3824.90.97.90.25

3824.90.97.90.25

3824.90.97.90.25

6811.40.00.00.00
6812.80.10.00.00

CAS
12001-28-4
12172-73-5
77536-67-5
77536-66-4
77536-68-6
12001-29-5
132207-32-0

EC

36355-01-8
27858-07-7
13654-09-6
61788-33-8

252-994-2
248-696-7
237-137-2
262-968-2

1336-36-3

215-648-1

36355-01-8
27858-07-7
13654-09-6
61788-33-8

252-994-2
248-696-7
237-137-2
262-968-2

1336-36-3

215-648-1

310-127-6
310-127-6
310-127-6
310-127-6
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6812.80.90.10.00
6812.80.90.20.00
6812.80.90.90.00
6812.91.00.00.00
6812.92.00.00.00
6812.93.00.00.00
6812.99.10.10.00
6812.99.10.90.00
6812.99.90.10.00
6812.99.90.20.00
6812.99.90.30.00
6812.99.90.90.00
6813.20.00.21.00
6813.20.00.29.00
6813.20.00.90.00

plikler
Dokunmu veya örme mensucat
Di erleri
Giyim e yas , giyim e yas aksesuar ,
ayakkab lar ve ba klar
Ka t, cilt kartonu ve keçe
lm amyant lif contalar (yaprak
veya rulo halinde)
Sivil hava ta tlar nda kullan lmaya
mahsus olanlar
Di erleri
Sivil hava ta tlar nda kullan lmaya
mahsus olanlar
plikler
Dokunmu veya örme mensucat
Di erleri
Fren balatalar
Di erleri
Di erleri
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Ek-3 : Kontrol Belgesi
T.C.
Çevre ve Orman Bakanl
Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü
KONTROL BELGES
Kontrol Belgesi Tarihi
:
thalatç Kay t Belgesi No :
Kontrol Belgesi No
:
G.T. .P. numaras :
Kimyasal maddenin ismi * :
Kimyasal n net miktar (ton, kg veya metreküp):
Üretici firman n ticaret unvan , adresi ve telefon no:
thalatç firman n ticaret unvan , adresi ve telefon no:
thalatç firman n ba bulundu u vergi dairesi ve vergi
sicil numaras :
hracatç firman n ticaret unvan ve adresi :
Kimyasal kullanacak firman n/firmalar n
ticaret unvan , adresi ve telefon numaras (2):
Kimyasal n men e ülkesi:
Kimyasal n yüklenece i ülke:
Transfer yap lacak ülke/ülkeler:
Kimyasal n kullan m amac :
Kimyasal n giri gümrü ü:
* Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayr ayr belirtilecektir.
- Bu belge 31/12/2011 tarihine kadar geçerlidir.
- Firma bu belgeyi, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde Çevre ve Orman
Bakanl na ula rmakla yükümlüdür.
Taraf zca düzenlenen formdaki bilgilerin do ru ve eksiksiz oldu unu ve ithalat , Çevrenin
Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan Kimyasallar n thalat na Dair D Ticarette
Standardizasyon Tebli i (Tebli No: 2011/6) hükümlerine uygun olarak yapaca
taahhüt
ederiz.
Firma ka esi
Yetkilinin Ad ve Soyad
mza
Çevrenin Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan Kimyasallar n thalat na Dair
Ticarette Standardizasyon Tebli i (Tebli No: 2011/6) hükümlerine göre yap lan inceleme
sonucunda, ili ik proforma fatura kapsam ndaki kimyasal n ithali, çevrenin korunmas yönünden
uygun görülmü tür.
Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmi tir.
mza ve Mühür
Tarih
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Ek-4 : Taahhütname

DI T CARET MÜSTE ARLI INA
..../.../….
Ticarette Standardizasyon (2011/6) say Tebli çerçevesinde, Çevrenin Korunmas Yönünden Kontrol
Alt nda Tutulan Kimyasal Madde thalatç ve Da
Kay t Belgesi kapsam nda 2011 y içerisinde Çevre ve
Orman Bakanl ndan alaca
z tüm Kontrol Belgeleri için geçerli olmak üzere,
- Tebli in (Ek-1) say

listesinde yer alan kimyasallar n taraf

zdan yap lacak tüm ithalat ve da

ras nda;
- lgili kimyasal Tebli ve Kontrol Belgesinde belirtilen niteliklere uygun olarak ithal edece imizi,
- Kimyasal n son kullan ya intikaline kadar niteliklerinin korunmas için her türlü tedbiri alaca

,

-Kimyasal , belgelerinde belirtilen fabrika/tesis/son kullan lara teslim edece imizi,
- zin verilen amaçlar d nda, Çevre ve Orman Bakanl
kullanmayaca
,

n onay

almadan satmayaca

,

aksine hareket edildi i takdirde, ithal konusu mal n CIF de erinin % 60' n, ba bulundu umuz vergi dairesince
taraf za tebli edildi i tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz sat kuru üzerinden hesaplanacak TL
kar
, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyece imizi, ödemeyi 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü
Hakk nda Kanun hükümlerine göre yerine getirece imizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvan
Yetkilinin smi ve mzas
Firma adresi
Firman n ba bulundu u vergi dairesinin ad
Firman n vergi sicil numaras
Firma yetkilisinin e-posta adresi
Not: Bu belge Çevre ve Orman Bakanl

:
:
:
:

na verilecektir.
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