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T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I
Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü
Say : B.18.0.ÇYG.0.08.00.03.010.06/9
Konu: Kontrole Tabi Madde thalat

05.01.2011

GENELGE
(2011/ 1 )
8 May s 2003 tarih ve 25102 say Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren
4856 say Çevre ve Orman Bakanl
Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanunun, Çevre
Yönetimi Genel Müdürlü üne ili kin vazifelerinin tan mland 9 uncu maddesinin (g) bendi
gere ince “Yasaklanacak ve k tlanacak kimyasallar n ve bunlar ile çevre kirlili ine yol
açabilecek maddelerin ithalat na ili kin k staslar tespit etmek, bununla alakal kontrol
ve uygunluk belgesi taleplerini de erlendirmek ve neticelendirmek” vazifesi
Bakanl
za verilmi tir.
Bu kapsamda, 9 A ustos 1983 tarih ve 2872 say Çevre Kanunu’nun 13 üncü maddesi,
(De ik: 26/4/2006 – 5491/10 md.) Ozon Tabakas n Korunmas na Dair Viyana Sözle mesi
ve Ozon Tabakas
ncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü hükümleri çerçevesinde
haz rlanan 12 Kas m 2008 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanan Ozon Tabakas
ncelten
Maddelerin Azalt lmas na li kin Yönetmelik ile (2011/6) say Çevrenin Korunmas
Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan Kimyasallara li kin Tebli çerçevesinde Bakanl kça
ithalatç lara Kontrol Belgesi düzenlenmektedir. Kimyasallar n ithalat ve bu kimyasallar n
nihai tüketimi safhalar nda ise ithalatç , sanayici, da
ve son kullan firmalar a
daki
hususlara uymak zorundad rlar.
A- THALATÇI
1-

RMALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

thalatç Firmalar n Kayd için Gerekli Belgeler ve Genel Kurallar

2011/6 say
Tebli kapsam ndaki kimyasallar n ithalat
yapacak firmalar n,
Bakanl n Ozon Tabakas
ncelten Maddeler (OTIM) program na giri yaparak söz konusu
tebli de belirtilen ithalatç kayd için gerekli belgelerin, dilekçe ve thalatç Kay t Belgesi
ücretinin yat ld na dair banka dekontunun asl (Dekont üzerinde; firma aç k ismi ve
“OT M thalatç Kay t Belgesi” ifadesi eklenmeli) ile Bakanl a müracaat ederek Çevrenin
Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan Kimyasal Madde thalatç Kay t Belgesi
almalar zorunludur.
2010 y nda Bakanl a kay tl olan ithalatç firmalar n “Çevrenin Korunmas Yönünden
Kontrol Alt nda Tutulan Kimyasal Madde thalatç ve Da
Kay t Belgesi”, 2011/6
say Tebli (Ek-4)’deki taahhütnamenin http://otim.cevreorman.gov.tr adresinde yer alan
ilgili dilekçe ekinde Bakanl a verilerek kay t yenilenmesinin talep edilmesi durumunda, kay t
belgelerinin geçerlilik süresi 2011 y sonuna kadar uzat lacakt r. Ancak, söz konusu kay t
belgesinin verilmesine esas bilgi ve belgelerin herhangi birinin geçerlili ini yitirmesi veya
bunlarda de iklik olmas halinde 30 gün içerisinde kay t belgesinin yenilenmesi mecburidir.
Firma unvan de ikli i durumunda ise ücret kar
yeni kay t yapt lmas zorunludur.
thalatç firmalar programda yer alan firma bilgileri, ithalatlar, sat lar, stoklar,
ihracatlar, kullan
kayd ve mesajlar bölümündeki bilgilerin do ru, güncel olmas vb.
hususlar ndan sorumludur.
1

ac

.c

tr

om

k
lic
C

om

k
lic
C

.c

re

.

.

k e r- s o ft w a

w

w

ac

ww

ww

tr

to

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

k e r- s o ft w a

re

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

Bakanl a kay tl ithalatç firmalar, son kullan firmalar n programa kayd ve firma
bilgilerindeki de iklikleri ücretsiz olarak, Genelgenin “D-Son Kullan
Firmalar n
Uymas
Gereken Kurallar” bölümünde belirtilen hususlar
dikkate alarak
gerçekle tirecektir.
2- Kontrol Belgesi Müracaat için Gerekli Belgeler
2011/6 say Tebli in Ek-1 say listesinde yer alan kimyasal maddeleri ithal etmek
için Kontrol Belgesi almak isteyen firmalar, Tebli de yer alan belgeler, dilekçe ve
Bakanl
z Döner Sermayesine Kontrol Belgesi ücretinin yat ld na dair banka
dekontunun asl ile Bakanl a ba vurmak zorundad r. Dekont üzerinde; firma aç k ismi,
“OT M Kontrol Belgesi” ifadesi bulunmal r. Tebli in Ek-1 listesinde yer alan kimyasallara
ait etiketin üzerinde “Ozon tabakas na zararl r” ibaresinin bulunmas zorunludur.
3- thalat A amas nda Uyulmas Gerekli Kurallar
a) Kontrol Belgelerinde beyan edilen G.T. .P numaras ve madde ismi alt nda ba ka
veya benzeri bir madde ithal edilemez.
b) Tebli in Ek-1 listesinde yer alan maddelerin, Kontrol Belgesinde belirtilen
kurum, kurulu ve i letmeler d ndakilere Bakanl n izni d nda sat yap lamaz.
c) Kimyasal n ithalat ve kullan m sürecinin her a amas nda gerekli görüldü ü
durumlarda, Bakanl kça olu turulacak teknik heyet taraf ndan, analiz ücretleri ve di er
giderleri firma taraf ndan kar lanmak üzere, örnekleme metodu ile numuneler al narak bu
analizleri yapabilecek üniversite ve kurulu lara ait laboratuarlarda analiz yapt labilir ve
yap lan analiz neticeleri de erlendirmede esas al r.
4- Kontrol Belgelerinin Kapat lmas
Kontrol Belgelerinin kapatma i lemleri 2011/6 say Tebli ’de belirtilen hükümler
çerçevesinde gerçekle tirilecektir. Firmalar n Çevrenin Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda
Tutulan Kimyasal Madde thalatç Kay t Belgesi ve Kontrol Belgesi talepleri, bir önceki
n yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesinden sonra de erlendirmeye al nacakt r.
B- DA ITICI F RMALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
1- Da

Firma Kayd için Gerekli Belgeler

2010 y nda http://yazilimnet.cevreorman.gov.tr/otim program na kay tl olmayan
da
firmalar n, Tebli kapsam ndaki kimyasallar n sat için, söz konusu programa giri
yaparak, a
da yaz belgelerle Bakanl a müracaat etmeleri zorunludur.
a) Dilekçe
b) Noterden veya Ticaret Odas ndan tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf veya
Sanayici Sicil Tasdiknamesi (oda kayd )
c) Noterden veya vergi dairesinden tasdikli Vergi Levhas
d) Noter tasdikli mza Sirküleri,
e) Bakanl
z Döner Sermayesine “OT M Da
Kayd ” ücretinin yat ld na
dair banka dekontu asl . (Dekont üzerinde; firma aç k ismi, “OT M Da
Kayd ” ifadesi
bulunmal r.)
Kamu kurum ve kurulu lar , üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmu kamu tüzel
ki ili ine sahip olan ve odalara kay t zorunlulu u olmayan da
firmalardan (b), (c) ve (d)
bentlerinde yer alan belgeler aranmaz.
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2009 ve 2010 y nda programa kay t olan da
firmalar n kayd 2011 y sonuna
kadar uzat lm r. Ancak, firma kayd na esas olan belgelerde de iklik olmas durumunda,
Bakanl a dilekçe ekinde yeni belgeler 30 gün içinde gönderilerek, programda güncelleme
yap lmas mecburidir. Firma unvan de ikli i durumunda, ücret kar
yeni kay t
yapt lmas zorunludur.
2- Da

Firmalar n Uymas Gereken Kurallar

Bakanl a kay tl da

firmalar;

a) 2011/6 say Tebli in Ek-1 listesinde belirtilen kimyasallar , Yönetmeli in 4 üncü
maddesinin (t) bendi ve 15 inci maddesi kapsam nda yer alan e itim niteliklerine sahip
personel istihdam eden programa kay tl olan kurum, kurulu veya i letmeler ile servis
maksatl dolum yapan son kullan lar d ndaki kurum, kurulu ve son kullan lara sat
yapmalar yasakt r.
b) Son kullan lar n programa kayd ve firma bilgilerindeki de iklikleri ücretsiz
olarak Genelgenin “D-Son Kullan Firmalar n Uymas Gereken Kurallar” bölümünü
dikkate alarak gerçekle tirecektir.
c) Sat lar n kay tlar tutmak, bunlar be y l süreyle muhafaza etmek, her zaman
denetime haz r bulundurmak ve Bakanl k taraf ndan talep edilmesi durumunda Bakanl a
göndermekle yükümlüdürler.
d) Programda yer alan firma bilgilerinin, (sat lar, stoklar, ihracat, kullan kayd ve
mesajlar bölümündeki bilgilerin) do ru, güncel olmas vb. hususlar ndan sorumludur.
C- K MYASALI THAL EDEN VE/VEYA KULLANAN SANAY
UYMASI GEREKEN KURALLAR

F RMALARIN

1- Sanayici Firma Kayd için Gerekli Belgeler
2009 ve 2010 y nda http://yazilimnet.cevreorman.gov.tr/otim program na kay t olan ve
2011/6 Tebli kapsam ndaki kimyasallar kullanan sanayici firmalar n kay tlar 2011 y
sonuna kadar uzat lm r. Ancak, firma kayd na esas olan belgelerde de iklik olmas
durumunda, 30 gün içerisinde Bakanl a dilekçe ekinde yeni belgeler gönderilerek,
programda güncelleme yap lmal r.
Söz konusu firmalar n kullanacaklar kimyasallar ithal etmeleri durumunda,
Genelgenin “A- thalatç Firmalar n Uymas Gereken Kurallar” bölümünde belirtilen
prosedüre de tabi olacaklard r.
2- Sanayici Firmalar n Uymas Gereken Kurallar
a) Bakanl a kay t yapt ran sanayici firmalar n servis amaçl kullan mlar için
Genelgenin “D-Son Kullan Firmalar n Uymas Gereken Kurallar” bölümünün 2 nci
maddesinin (a) bendinde belirtilen özelliklere haiz ki ileri çal rd na dair bilgileri
programa girmeleri ve yap lacak denetimlerde istenilen belgeleri ibraz etmeleri zorunlu olup,
ayr ca son kullan kayd yapt rmalar gerekmemektedir.
b) Sanayici firmalar; programda yer alan firma bilgileri, kapasite, personel (son
kullan ), tüketimler, sipari ler, stoklar, mesajlar bölümündeki bilgilerin do ru, güncel
olmas vs. hususlar ndan sorumludur.
c) 2011/6 say Tebli in Ek-1 listesinde yer alan kimyasallar izin verilen maksatlar
nda kullanmayacakt r. Üretim prosesindeki de iklik vb. durumlarda mevcut
kimyasallar n di er gerçek veya tüzel ki ilere sat lmas veya devir edilmesi Bakanl n iznine
tabidir.

3

ac

.c

tr

om

k
lic
C

om

k
lic
C

.c

re

.

.

k e r- s o ft w a

w

w

ac

ww

ww

tr

to

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

k e r- s o ft w a

re

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

D- SERV S AMAÇLI SON KULLANICI F RMALARIN UYMASI GEREKEN
KURALLAR
1-Servis Amaçl Son Kullan

Firma Kayd

Bakanl a kay tl thalatç ve Da
Firmalar taraf ndan son kullan
firmalar n
programa
kayd
ve
firma
bilgilerindeki
de iklikleri
ücretsiz
olarak
http://otim.cevreorman.gov.tr/ internet adresinde son kullan kay t i lemleri bölümünde
belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekle tirilecektir. 2009 ve 2010 y nda programa kay t
olan servis amaçl son kullan firmalar n kayd 2011 y sonuna kadar uzat lm r.
Servis Amaçl Son Kullan

Firmalar n Uymas Gereken Kurallar

a) 2011/6 say Tebli in Ek-1 listesinde yer alan kimyasallar kullanan son kullan
firmalar n,
lgili Yönetmeli in 4 üncü maddesinin (t) bendinde belirtilen ve 15 inci maddesi
kapsam nda yer alan e itim niteliklerine sahip olmalar , bu kimyasallar kullanarak üretim
yapan üreticiler ile servis amaçl kullanan kurum, kurulu ve firmalar n yönetmelikte
belirtilen niteliklere sahip personel istihdam etmeleri mecburidir. Bu niteliklere sahip olmayan
son kullan lar ve bu e itimi alm personel istihdam etmeyen üretim tesislerinin ve
servislerin, bu kimyasallar sat n almalar ve kullanmalar yasakt r.
b) Genelge kapsam ndaki kimyasallar , kendisi kullanmak üzere sat n alan ve
programa kay tl olan son kullan lar, sat n ald klar kimyasallar ba kalar na satamaz ve
devir edemez. Ancak firman n kapanmas vb. durumlarda mevcut kimyasallar n ba kalar na
sat lmas veya devir edilmesi Bakanl n iznine tabidir.
c) Son kullan lar, Bakanl k veya Bakanl kça yetkili k nan kurum ve kurulu lar
taraf ndan yap lacak denetimler için sat n ald klar kimyasallarla ilgili al m ve kullan m
bilgilerini haz r bulundurmak zorundad rlar.
d) Tebli in Ek-1 listesinde yer alan kimyasallar sanayi maksatl kullanacak son
kullan
firmalar, Genelgenin “C-Kimyasal thal Eden ve/veya Kullanan Sanayici
Firmalar n Uymas Gereken Kurallar” bölümünde belirtilen hususlar yerine getirmelidir.
e) Program kapsam nda yer alan kimyasallar sadece servis amaçl kullan lacakt r.
f) Firman n kay t bilgilerinde meydana gelecek de iklikler (ileti im bilgileri vb.)
programa i lenmek üzere kayd yapan firmaya 30 gün içerisinde iletilecektir.
E- THALATÇI, DA ITICI, SANAY
VE SON KULLANICI
TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN GENEL HUSUSLAR

RMALAR

1- thalatç , da
, sanayici ve son kullan
firmalar; nihai kullan ma kadar
kimyasallar n niteliklerinin korunmas na dikkat etmek, yap lacak olan denetimlerde sunulmak
üzere gerekli belgeleri haz r bulundurmak,
2- lgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmi mücbir sebepler d nda, firmalar n tüzel
ki ili inden ve posta i lemlerinden kaynaklanan gecikmeler dikkate al nmayaca ndan dolay ,
firma ve kurulu lar n Bakanl a göndermeleri gereken bilgi ve belgeleri zaman nda
göndermek,
3- Genelge kapsam ndaki kimyasallar n ithalat , da
ve kullan
n elektronik
ortamda takibinin yap lmas maksad yla ithalatç , sanayici, da
ve son kullan firmalar
ithalat, sipari , sat , tüketim vb. bilgilerini Bakanl k internet sitesinde bulunan OT M
program na ayl k olarak girmek,
4- Firma veya irketin el de tirmesi halinde, devir veya sat n alacak firma veya irket
aras nda yap lacak mukavelelerde, taahhütname ve ilgili Tebli hükümlerine yeni irket veya
firma taraf ndan uyulaca na ili kin düzenlemelere yer vermek ve yap lan de ikli e ili kin
belgeleri en geç 30 gün içerisinde Bakanl a göndermek,
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5- Firmay veya irketi borç ve taahhüt alt na sokabilecek belgeleri (Kontrol Belgesi,
taahhütname, dilekçe vb.) ilgili mevzuatta belirtilen hükümleri yerine getirebilecek
yetkililerce usulüne uygun olarak imzalatmak,
6- irket yetkililerinin de mesi veya herhangi bir sebeple vazifesinden ayr lmas
halinde yeni atanan yetkililere ili kin yeni imza sirkülerini Bakanl a göndermek,
7- Bakanl a tüm belgelerin as llar

göndermek,

8- thalatç /da
/sanayici firmalar n; ünvan, adres veya vergi kay tlar na ili kin
bilgilerinde de iklik olmas halinde, düzenlenmi yeni belgeleri, 30 gün içerisinde
Bakanl a; son kullan firmalar n ise yine 30 gün içerisinde kay t yapt rm oldu u firmaya
göndermek,
9- thalatç ve da
yapmak,

firmalar sadece Bakanl k program na kay tl olan firmalara sat

10- Firmalar n Bakanl
belirtilecek talimatlara uymak,

n

http://otim.cevreorman.gov.tr/

internet

adresinde

zorundad rlar.
F- MÜEYY DELER
1- 2011/6 say
Tebli çerçevesinde; Bakanl n kontrolüne tabi olan, Ozon
Tabakas
ncelten Maddelerin ithalatç lar n ilgili hükümlere uymamas durumunda,
07 Eylül 2005 tarihli ve 2005/9454 say Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan D
Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Karar na ve D Ticarette
Standardizasyon Tebli i’ne uygun olarak haz rlanan taahhütnamede belirtilen yapt mlar
uygulan r.
2- Kay t için talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan ithalatç , sanayici, da
ve son kullan firma kayd yap lmayacakt r. Firma bilgilerindeki de iklikleri Bakanl a
bildirmeyen ve Genelgede yaz hususlara uygun hareket etmeyen firmalar n talepleri,
Genelgede yaz hususlara tam olarak uyuldu unun tespiti, talep edilen bilgi ve belgelerin
tamamlanmas , mesuliyet ve yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra
de erlendirilecektir.
3- Kanunlarda yaz di er müeyyideler, 07 Eylül 2005 tarih ve 9454 Say
Kurulu Karar ve bu karara uygun olarak uygulanacak cezai müeyyideler d nda;

Bakanlar

a) lgili Yönetmeli in 22 nci maddesinde ve 2011/6 say Tebli çerçevesinde
belirlenen hükümlere uyulmamas ,
b) 2011/6 say
Tebli in Ek-1 listesinde yer alan kimyasallar sat n alan
sanayicilerin ald klar kimyasallar Bakanl n onay olmadan bir ba kas na satmas veya
devretmesi,
c) Bakanl a kay tl ithalatç veya da
firmalar n, kay tl olmayan ba ka bir
firmaya sat veya devir i leminde bulunmas ,
d) Firmalar n kimyasal n sat , depolanmas , nakli ve kullan
a amalar nda
gerekli tedbirleri almamas sonucu çevre ve insan sa
tehlikeye atmas ve zarar
vermesi,
e) Yönetmeli in 15 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmayan son
kullan firmalara, Yönetmelik kapsam nda yer alan (Tebli in Ek-1 Listesi) kimyasallar n
sat
n yap lmas durumunda,
2872 say Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin (y) bendi hükmü gere ince cezai
lem uygulan r. Ayr ca (e) bendindeki fiilde, sat yapan da
ve ithalatç firmalar n
belgeleri iki y l süre ile iptal edilir.
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4- thalatç , sanayici, da

ve son kullan

firmalarca;

a) lgili kanun, yönetmelik, tebli ve genelge kapsam nda Bakanl kça istenilen
bilgilerin ve belgelerin Bakanl kça yap lan uyar ya ra men istenilen sürede gönderilmemesi,
b) lgili kanun, yönetmelik, tebli ve genelge kapsam nda muhafaza edilmesi gereken
bilgi ve belgelerin belirlenen sürelerle muhafaza edilmemesi,
c) Bakanl kça vazifelendirilen veya yetkilendirilen kurum/kurulu yetkililerinin
yapacaklar denetimlerde talep edecekleri bilgi ve belgelerin verilmemesi, istenilen nitelikte
olmamas ,
d) Sahte bilgi ve belge kullan lmas , kas tl ve belli bir maksada yönelik yaz yanl
bilgi ve beyanda bulunulmas
hallerinde,
07 Eylül 2005 tarih ve 9454 Karar Say Bakanlar Kurulu Karar ve bu karara uygun
olarak uygulanacak cezai müeyyideler d nda, Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (g) bendi
hükümlerince cezai i lem uygulanacakt r. Ayr ca, da
firmalar n kay tlar iki y l süre ile
iptal edilecektir.
5- Bakanl kça gerekli görüldü ü hallerde ithalatç , sanayici, da
ve son
kullan lar n herhangi birisinden örnekleme metodu ile al nan numunelerin analiz bedeli,
ithalatç
taraf ndan kar lanacakt r. Yap lacak analiz sonucunda ithaline izin verilen
kimyasal n analiz sertifikas nda belirtilen özellikleri sa lamad
n tespiti halinde,
kimyasal n ithalatç taraf ndan, men ei ülke veya yüklemenin yap ld ülkeye iadesi veya
üçüncü bir ülkeye transferi yap lacakt r. Aksi halde, Çevre Kanununun 20 inci maddesinin (y)
bendi hükümlerince cezai i lem uygulanacak ve söz konusu madde Bakanl n öngördü ü
ekilde kullan lacakt r.
6- Bakanl ktan al nan Kontrol Belgesi kapsam nda ithal edilen maddeler, müracaat
dosyas nda yer alan analiz de erlerini sa lasa bile, kullan
çevre ve insan sa
aç ndan
tehlikeli bulunmas halinde:
a) thalatç /da
/sanayici/son kullan firma taraf ndan gerekli güvenlik tedbirleri
al narak Bakanl kça uygun görülen usullerle kullan
sa lanacak,
b) Güvenli kullan
sa lanam yor ise, ithalatç firma taraf ndan giderleri
kar lanarak men ei veya yüklemenin yap ld
ülkeye iade edilecek veya Bakanl n
öngördü ü usullerle bertaraf sa lanacak,
c) Bu i lemin Bakanl kça belirlenen süre içerisinde gerçekle tirilmemesi halinde,
nakil ve imha için gereken masraflar ilgili kurum, kurulu ve i letmelerden 6183 say Amme
Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.
7- Gerekli alt yap n tamamlanmas ndan sonra, Ozon Tabakas
ncelten Maddelerin
ithalat n gerçekle ti i illerde bulunan ithalatç , da
, sanayici ve son kullan firmalar n
denetimi l Çevre ve Orman Müdürlüklerince yap lacakt r.
8- Yürürlükteki yönetmeliklerde yaz hükümlere ayk olarak sat ve kullan m
amac yla piyasaya sürülen Tebli in Ek-1 kapsam kimyasallar ile bu kimyasallar içeren e ya,
piyasaya süren kurum, kurulu ve i letmelere toplatt r, men ei ülkesine geri gönderilir veya
bertaraf ettirilir. Bu i lemin Bakanl kça belirlenen süre içerisinde gerçekle tirilmemesi
halinde, nakil ve imha için gereken masraflar ilgili kurum, kurulu ve i letmelerden 6183
say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.
9- Bakanlar Kurulu Karar ve D Ticaret Müste arl ’nca uygulanan müeyyideler,
2872 say Çevre Kanunu kapsam nda uygulanacak müeyyidelerin uygulanmas na engel
te kil etmeyecektir.
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10- bu Genelge http://cevreorman.gov.tr/ ve http://otim.cevreorman.gov.tr/ internet
adreslerinde yay nland
tarihten itibaren yürürlü e girecek olup, Bakanl n 19/01/2010
tarih ve (2010/1) say Genelgesi yürürlükten kald lm r.
Çevre ve insan sa
n korunmas ve uluslar aras yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi aç ndan; ithalatç lar n, da
lar n, sanayicilerin, son kullan lar n ve
görevlilerin yukar daki hususlara titizlikle uymalar ve Bakanl kça tebli edilecek her türlü
tedbiri almalar önem arz etmektedir. lgili mevzuatta belirtilen hükümleri yerine getirmeyen
firmalar n kay tlar , gerekli i lemler tamamlan ncaya kadar iptal edilecektir.
Bilgilerinizi ve gere ini arz/rica ederim.

Prof.Dr.Veysel ERO LU
Bakan

DA ITIM:
Gere i :
- Bakanl a Kay tl thalatç , Da
,
Sanayici ve Son Kullan Firmalar
-81 l Valili i

…./…./2010 Uzman
…./…./2010 ube Müdürü
…./…./2010 Daire Ba kan
…./…./2010 Gn.Md.Yrd.
…./…./2010 Gn.Md.
…./…./2010 Müst.Yrd.
…./…./2010 Müste ar

Bilgi:
-Ba bakanl k
-D Ticaret Müste arl
-Gümrük Müste arl

: M.A KINER
: P.DO AN
: F.SOMUNKIRANO LU
: Dr. M. AH N
: Prof. Dr .C.KINACI
: S.KADIO LU
: Prof. Dr. L.AKÇA
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