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İlgi : 14/04/2017 tarihli ve 4657 sayılı yazı.
İlgi yazıda Bakanlığımızca 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin
Yönetmelik kapsamında uygulamada yaşanan sıkıntılar belirtilerek ithalat
ve ihracat işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için uygulamada
kolaylıkların sağlanması talep edilmiştir.
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 Avrupa Birliği Direktifi ile uyum çerçevesinde "Ozon
Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik" 7/4/2017 tarihli ve
30031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu iki yönetmelikte
de benzer hükümler bulunmakta olup yayımlanan yeni yönetmelik ile Ek-4
te GTİP'leri belirtilen ürünlerin ithalat öncesi kontrolü Bakanlığımıza
geçmiştir.
Bu çerçevede, 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan yönetmeliğin Ek-4 ünde belirtilen ürünlere Bakanlığımız
kontrolü getirilmiş olup bunların dışındaki ürünler için Bakanlığımız
tarafından herhangi bir kontrol mekanizması mevzuat çerçevesinde hükme
bağlanmamıştır.
Öte yandan söz konusu ürünler için Bakanlığımızca ürünün getirileceği
ülke, ihracatçı firma ve malzeme bilgi güvenlik formları ve ithalatçının

beyanı esas alınarak yıllık bazda belgeler düzenlenmiş olup 13/06/2017
tarihi itibari ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalar
neticesinde Tek Pencere Sistemine (TPS) geçilmiştir. Böylece ithalata
ilişkin inceleme mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmaktadır. TPS
sistemine
geçiş
ve
başvuru
süreci
ile
ilgili
ayrıntılı
bilgiye
http://www.csb.gov.
tr/gm/cygm/index.php?Sayfaduyurudetay&Id=269263
linkinden
ulaşılab
ilir.
Ayrıca; 7 Nisan 2017 tarihinden itibaren verilen uygunluk yazıları belirtilen
süre kapsam çerçevesinde geçerlidir.
Bu çerçevede çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile
hareket eden Bakanlığımız çevrenin korunması kapsamında çalışmalarına
devam etmektedir.
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