07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını
İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik kapsamında Ek - 10 Ürün ve Ekipman Beyan
Dilekçe Başvurusuna ilişkin Bilgi Notu
Bilindiği üzere, Ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası
çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızca
yayımlanan ve yürütülen mevzuat çerçevesinde; Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
kontrolü sağlanmakta ve ithalatları belirli bir takvim çerçevesinde azaltılarak
sonlandırılmaktadır.
Bu kapsamda 12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren
“Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlükten
kaldırılarak, 1005/2009/AT sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Direktif ile
uyum çerçevesinde “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” 07/04/2017
tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Ozon Tabakasını
İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmeliğin Kontrol altındaki maddelerin ve bu
maddeleri içeren ürünlerin piyasaya sunulması başlıklı 19 uncu maddesinde “… İthalatçılar
söz konusu ürünün ihracatçısı veya üreticisi tarafından düzenlenip ilgili ülke yetkili
mercilerince onaylanmış ve ürünün içeriğinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri ile 6 ncı madde kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddelerin
kullanılmadığına dair bir ibarenin yer aldığı belgeyi gümrüklere ibraz etmek
zorundadır….” ifadesi yer almakta idi.
Ancak bu husus, çevrenin korunması, Avrupa Birliği direktifleri uyumu ve ozon
tabakasını incelten maddelerin sıkı kontrolü ve uygulamanın kolaylaştırılması amacı ile
Yönetmeliğin Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi başlıklı Ek-10’unda düzenlenmiş ve
Bakanlığımız onayına tabi olmuştur.
Söz konusu ithalat yasağı 2008 yılından beri devam etmekte olup eski Yönetmelik ile
gümrük müdürlüklerinin gerçekleştirdiği uygulama ithalatçının beyanı esas alınarak
Bakanlığımıza devredilmiştir. Bu kapsamda söz konusu usul 2008 yılı itibari ile başladığından
Yönetmeliğe herhangi bir geçiş süresi verilmemiştir.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğin “Kontrol altına alınan
maddelere ilişkin kısıtlamalar” başlıklı 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Ek-4’te
listelenen, kontrol altına alınan maddeleri içeren ve bu maddeler ile çalışan ürünlerin ve bu
maddeleri içinde bulunduran diğer karışımların ithalatı yasaktır” ifadesi çerçevesinde bahse
konu ürünlerin ithalatı söz konusu olduğunda Yönetmeliğin “Kontrol altına alınan maddeleri
içeren ürünlerin ithalatı” başlıklı 25 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılması
gerekmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu ürünlerin ithalat aşamasında Gümrük Müdürlüklerince,
Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Ek-4’te listelenen ürünlerin
ithalinde, ürünün içeriğinde Ek-5’te listelenen maddelerin bulunmadığını gösteren, Ek-10’a
ilişkin düzenlenen Bakanlıkça onaylı belge gümrük idarelerince talep edilir” ifadesi
çerçevesinde Bakanlığımız tarafından düzenlenen belge talep edilmelidir.
Söz konusu belgenin ibraz edilememesi durumunda Yönetmeliğin 25 inci maddesinin
3 üncü fıkrasında belirtilen “Bu ürünlerin kontrol altına alınan madde içermediğini kanıtlayan
belgenin Bakanlığa sunulamaması durumunda; ürünlerin Ek-5’te listelenen maddeleri
içermediğinin tespit edilmesi için, fiili ithalat öncesinde gümrük laboratuvarlarında veya söz
konusu laboratuvarlarda yapılamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek
üniversiteler veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, tüm masrafları ithalatçı tarafından
ödenmek koşuluyla, analiz yaptırılır. Analiz sonuçları, Ek-10’da yer alan belgenin ekinde
Bakanlığa sunulur” ifadesi göz önüne alınarak işlem yapılması gerekmektedir
Bu çerçevede aşağıda bahse konu yönetmeliğin Ek-10’u verilmiştir.

Yukarıda yer alan dilekçe doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar;
İthal etmek istediğim ekipmanın içerisinde ozon tabakasını incelten madde bulunmadığı
beyan ederim.
Bu kutucuk ithal edilmek istenen ekipmanın boş olması durumlarında
işaretlenecek olup, dilekçeye herhangi bir evrak eklenmesine gerek yoktur.
İthal etmek istediğim ekipmanın içerisinde bulunan soğutucu akışkanın ekte yer alan
malzeme güvenlik formu kapsamında ozon tabakasını incelten madde içermediğini beyan
ederim.
 İthal edilen ekipmanın içerisinde soğutucu akışkanın bulunması ve bu akışkanın
ozon tabakasını incelten madde içermediği durumlarında bu kutucuk
işaretlenmelidir.


Malzeme güvenlik formu veya analiz raporu ya da üretici firma tarafından
içerisindeki akışkanın ozon tabakasını incelten madde olmadığına dair belge
dilekçe ekinde olmalıdır.

Aynı GTİP no’lu ürünlerin ithalatında içeresinde aynı soğutucu akışkanın bulunması
(Malzeme Güvenlik Formunun aynı olması) durumlarında ilgili gümrük müdürlüklerine
sunulmak üzere bir yıl süreyle yapılacak her ithalat için Bakanlığımızdan tek bir yazı
talebinde bulunulabilir. İthalatın hangi gümrük müdürlüklerinden yapılacağı önceden belli
değil ise “tüm Gümrük Müdürlüklerine sunulmak üzere” ibaresi dilekçe üst yazısında
belirtilebilir.
Bakanlığımıza sunulan Ürün ve Ekipman Beyan Dilekçesi ile Bakanlığımızca
ithalatçının beyanı onaylanmakta olup, başvuru dilekçesi ve ekinin uygun olması durumunda
Bakanlığımız tarafından beyan onay yazısı düzenlenecektir. Söz konusu onay yazısı
Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamında ithalat sürecinde ilgili Gümrük Müdürlüğüne
sunulur.
Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Başvurusu Bakanlığımızın aşağıdaki adresine gönderilir
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya/ANKARA
Yakın bir zamanda altyapısının tamamlanmasının ardından ise Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın Tek Pencere sisteminden elektronik başvuruya dâhil edilmesi çalışmaları
başlamıştır.

Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü Personeli Telefon Numaraları
- Pervin DOĞAN (Şube Müdürü) – 0 312 586 3054
- Özge TÜMÖZ GÜNDÜZ (Uzman) - 0 312 586 3166
- Ahmet CODAL(Uzman) - 0 312 586 3137
- Onur ORHAN(Uzman) - 0 312 586 3201
- Sebahat MERAL(Proje Uzmanı) - 0 312 586 3174
- Gökçen AŞAN (Proje Uzmanı) - 0 312 586 3296

