
 

 

 

 
GÜMRÜK SİRKÜLERİ                                         Tarih: 05/01/2016           
Sayı: 2016/1                                                                Ref: 6/1 

 
 

Konu: 2016 YILINDA OZON TABAKASINI İNCELTEN        
MADDELERİN İHRACAT VE İTHALATINDA NE VAR, NE YOK? 
 
Giriş  
 

Türkiye, Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’ne ve söz konusu 
protokolün değişikliklerine taraf bulunmaktadır.  

 
Söz konusu sözleşme, protokol ve protokole ilişkin değişiklikler Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası gereğince iç hukukun bir parçası konumundadır. Bu 
bağlamda, Türkiye, söz konusu sözleşme, protokol ve protokole ilişkin değişiklikler 
kapsamında ozon tabakasını incelten malların ihracat ve ithalatında belli 
kısıtlamalar/yasaklar uygulamakta, kontrollü-izne tabi uygulamalar yapmaktadır.   

 
Bu sirkülerde, 2016 yılı için yapılmış düzenlemeler dikkate alınmak 

suretiyle ozon tabakasını incelten malların ihracat ve ithalatında geçerli esaslara 
değinilecektir.   

 
1. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Uluslararası Ticareti  
 
Türkiye, Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’ne taraf bulunmaktadır.  
 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde zaman 

içinde değişiklikler yapılmıştır. Türkiye bu değişikliklere de taraf olmuştur. Türkiye’nin 
taraf olduğu söz konusu sözleşme, protokol ve değişiklere ilişkin ayrıntılar izleyen 
tabloda belirtilmektedir: 

 
Sözleşme/Protokol/Değişiklik Onaylamayı 

Uygun Bulan 
Kanun 

Onaylayan BKK1 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi 6/6/1990-3655 90/733 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü 6/6/1990-3656 90/733 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri 27/9/1994-4042 94/6214 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri 7/7/1995-4118 95/7184 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri 4/6/2003-4871 2003/6072 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri 10/6/2003-4880 2003/6077 

                     
1 BKK: Bakanlar Kurulu Kararı 
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Tabloda belirtilen Sözleşme/Protokol/Değişiklikler uyarınca, ozon 

tabakasını incelten malların uluslararası ticaretinde belli kısıtlamalar/yasaklar 
bulunmaktadır. Bunlara aşağıdaki alt başlıklar altında yer verilecektir. 

 
1.1.İhracat 
 
1.1.1.İhracatı Yasak Mallar 
 
İzleyen tabloda belirtilen malların ihracatı yasaktır.2  

 

Tablo 1 

İHRACATI YASAK MALLAR 

GTİP Malların Tanımı 

2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür 

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

2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar 

2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar 

2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 

2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 

2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar 

2903.77.60.00.00 Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar, Diklorotetrafloroetanlar 

ve  Kloropentafloroetan 

2903.77.90.00.00 Diğerleri 

3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 

3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 

3824.74.00.00.12 142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı 

 
Yukarıdaki tabloda belirtilen maddelerden herhangi birini içeren izleyen 

tabloda yer alan malların ihracatı da yasaktır.3  
 
 

Tablo 2 

İHRACATI YASAK MALLAR4 

G.T.İ.P. Malların Tanımı 

3305.30.00.00.00 Saç spreyleri  

3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri 

                     
2 (24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin 
İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1), m. 3. Söz konusu madde  (31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan (İhracat: 2016/1) sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına 
İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1’inci maddesiyle 

değiştirilmiştir. Yukarıda metinde değişiklikten sonraki durum belirtilmektedir.  
3 (24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin 

İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1), m. 3. 
4 Bu tabloda belirtilen mallar, (24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) Ozon 
Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in 3/A numaralı tabloda yer 

almaktadır.   
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3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri  

3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar 

3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar 

34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar 

38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 

3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 

8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) 

 

 
Tablo 1’de belirtilen maddelerden herhangi biriyle çalışan izleyen 

tabloda yer alan malların ihracatı da yasaktır.5  
 

Tablo 3 

İHRACATI YASAK MALLAR6 

GTP Malların Tanımı 

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) 

(nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu 

araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) 

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun 

olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 

8418.99 hariç)  

 
 
1.1.2. Montreal Protokolü’nün Pekin Değişiklikleri’ne  
               Taraf Olmayan Ülkelere İhracı Yasak Mallar  

 

Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin  
değişikliklerine taraf olmayan ülkelere aşağıda belirtilecek malların ihracatı yapılamaz.  

 
Montreal Protokolü’nün Pekin değişikliklerine taraf olan ülkeler 

(24/01/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) Ozon Tabakasını 
İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in “A” numaralı ekinde 
belirtilmiştir. Aşağıda belirtilecek malların ihracatının yapılmayacağı ülkeler söz 
konusu ekte yer almayan ülkelerdir.  

 
Belirtilen kapsamda ihracatı yapılamayacak, aşağıda belirtilecek mallar 

ise, aynı tebliğin 1 ve 2 numaralı ekinde yer almaktadır.7   

                     
5 (24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin 

İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1), m. 3. 
6 Bu tabloda belirtilen mallar, (24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) Ozon 

Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in 3/b numaralı tabloda yer 
almaktadır.   
7 Söz konusu ekler, (31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (İhracat: 2016/1) 

sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ’in, sırasıyla, 2 ve 3’üncü maddeleriyle değiştirilmiştir. Yukarıda metinde 

değişiklikten sonraki durum belirtilmektedir. 
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1.2. İthalat 
 

1.2.1. İthalatı Yasak Mallar 
                     
                    Aşağıda yazılı malların ithalatı yasaktır:8 9 Genel kural bu olmakla 
birlikte, söz konusu mallardan bazılarının belli amaçlarla (bütün ülkelerden ya da bazı 
ülkelerden) ithaline  (yetkili mercilerden alınacak izin çerçevesinde) izin 
verilebilmektedir.   

                     
8 31/12/2015 tarihli ve 29579 1’inci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat (İthalat: 

2016/1) Tebliği m. 31. 
9 İthalatı yasak söz konusu malların listesi İthalat (İthalat: 2016/1) Tebliği’nin 7 numaralı ekinde 

“Kontrol Altına Alınan Mallar” başlığı altında yer almaktadır.  
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Ayrıca, yukarıda belirtilen mallardan herhangi birini içeren, izleyen tabloda belirtilen 
malların ithalatı da yasaktır.10  
 

G.T.İ.P. Malların Tanımı 

3305.30.00.00.00 Saç spreyleri  

3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri 

3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri  

3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar 

3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar 

34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar 

38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 

3909.50.90.00.00 Diğerleri 

3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 

8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) 

 

Ayrıca, yukarıda belirtilen mallardan herhangi biriyle çalışan, izleyen tabloda belirtilen 
malların ithalatı da yasaktır.11  
 

 

GTP Malların Tanımı 

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) 

(nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu 

araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) 

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun 

olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 

8418.99 hariç)  

 

1.2.1.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
               İzniyle İthal Edilebilecek Mallar 
 
“İthalatı Yasak Mallar” başlığını taşıyan 1.2.1 numaralı bölümde 

belirtilen malların ithalatı yasaktır. Genel kural bu olmakla birlikte, söz konusu 
mallardan  aşağıdaki tabloda yer alanların  “Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve 
Zorunlu Kullanım Amaçları” 12 ile “Servis Amacı” için gerek duyulan, 2016/1 Sayılı 
İthalat Tebliği’nin eki Ek-8/C13 ve Ek-8/Ç’de14 yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izniyle mümkün olabilmektedir.  
 

GTİP MALLARIN TANIMI 

2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür 

2903.19.00.00.19 Diğerleri  

                     
10 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği m. 32. 
11 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği m. 32. 
12 Söz konusu malların “Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları İthalat 
(İthalat: 2016/1) Tebliği’nin “Ek- 8/D” numaralı ekinde listelenmiştir.  
13 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği’nin eki “Ek-8/C”de Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal 

Protokolü Kopenhag Değişikliklerine Taraf Ülkelerin Listesi yer almaktadır. 
14 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği’nin eki “Ek-8/Ç”’de Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal 

Protokolü Pekin Değişikliklerine Taraf Ülkelerin Listesi yer almaktadır.  
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2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan* 

2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 

2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 

2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar 

2903.77.60.00.00 Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar, Diklorotetrafloroetanlar ve  

Kloropentafloroetan 

2903.77.90.00.00 Diğerleri 

2903.79.30.00.59 Diğerleri 

* Söz konusu malın servis amaçlı yapılacak ithalatı Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün iznine 

tabidir.   

 

 

1.2.1.2. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün  
               İzniyle İthal Edilebilecek Mal 
 
“İthalatı Yasak Mallar” başlığını taşıyan 1.2.1 numaralı bölümde 

belirtilen malların ithalatı yasaktır. Genel kural bu olmakla birlikte, söz konusu 
mallardan 2903.71.00.00.00 GTİP’li “klorodiflorometan” adlı malın servis amaçlı 
yapılacak ithalatı Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün izniyle mümkün 
olabilmektedir.15   

 
Söz konusu malın ithalatı için Ekonomi Bakanlığı’nca 2016 yılı için 

verilecek toplam izin miktarı 400 tonu geçemez. 16  Bu miktarın dağıtımı Ekonomi 
Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
yapılır: 17  

 
 Söz konusu ithal izninden yararlanabilmek için, firmaların 2016/1 

Sayılı İthalat Tebliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten (01/01/2016’dan ) itibaren yirmi beş 
gün içerisinde (25/01/2016 tarihinin bitimine sonuna kadar) belirtilen tebliğin  eki 
“Ek-8/E”’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi 
Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Taleplerin 
değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır. 

 Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması 
durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan 
daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve 
ithalat performansları dikkate alınarak yapılır. 

 Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya 
için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan 
miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate 
alınarak başvuru sırasına göre yapılır. 

                     
15 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği m. 31/2. 
16 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği m. 31/2. 
17 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği m. 30/2, 31/2, 33. 
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 Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na servis 
amaçlı kayıt olmaları zorunludur. 

 
Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca, 2903.71.00.00.00 GTİP’li 

“klorodiflorometan” adlı malın servis amaçlı ithalatını yapmak isteyenlerin, önce Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na servis amaçlı kayıt yaptırmaları ve izleyerek en geç 
25/01/2016 tarihinin bitime değin, belki de çok daha önce, Ekonomi Bakanlığı İthalat 
Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları kendi yararlarına olacaktır.  

 
 
 
1.2.1.2.1. İthal Lisansı18 
 
2903.71.00.00.00 GTİP’li “klorodiflorometan” adlı malın servis amaçlı 

ithalatını yapmak isteyenlere verilecek ithal izinleri için Ekonomi Bakanlığı’nca ithal 
lisansı düzenlenir. İthal lisansı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak 
da düzenlenebilir. Gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında söz konusu ithal 
lisansının gümrük idaresine ibraz edilmesi, gümrük idaresinin de söz konusu ithal 
lisansını araması gerekir.  

 

İthal lisansı ile ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
 Düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan temin 

edilen servis amaçlı kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır. 

 Söz konusu ithalat için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü’nce düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olup, bu 
süre uzatılmaz. 

 İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez. 
 İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi 

halinde, ithal lisansı üzerinde Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülebilecek değişiklikler 
yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik 
talepler değerlendirmeye alınmaz. 

 Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının 
geçerlilik süresinin bitmesini izleyen on gün içinde söz konusu lisansın firmaya verilen 
nüshasının aslı Ekonomi Bakanlığı’na iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, 
ithal lisansının aslının Ekonomi Bakanlığı’na iade edilmesi gerekmektedir. 

 

1.2.1.3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
              İzniyle İthal Edilebilecek Mallar 

 

“İthalatı Yasak Mallar” başlığını taşıyan 1.2.1 numaralı bölümde 
belirtilen malların ithalatı yasaktır. Genel kural bu olmakla birlikte, söz konusu 

                     
18 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği m. 34. 
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mallardan  aşağıdaki tabloda yer alanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve 
laboratuvar amaçlı ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izniyle mümkün 
olabilmektedir.19 

 
 
Sonuç 
 
Bu sirkülerde, 2016 yılı için yapılmış düzenlemeler dikkate alınmak 

suretiyle, Türkiye’nin,  taraf olduğu sözleşmeler, protokoller uyarınca, ozon tabakasını 
incelten maddelerin ithalat ve ihracatında uyguladığı kısıtlar, yasaklar ve izin 
mekanizmaları konu edilmiştir.   

 
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi, Ozon 

Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve söz konusu protokolün 
değişiklikleri uyarınca, ozon tabakasını incelten maddeler olarak düzenlemelerde yer 
verilen maddelerin, genel kural olarak, ithalatı ve ihracatı yasaktır.  Bununla birlikte, 
bu kapsamdaki belli maddelerin belli amaçlarla (bütün ülkelerden ya da bazı 
ülkelerden) ithaline  (yetkili mercilerden alınacak izin çerçevesinde) izin 
verilebilmektedir. Aynı şekilde, kapsamdaki belli maddelerin belli ülkelere ihracı da 
yapılabilmektedir.  

 
Sirkülerin önceki bölümleri konuya ilişkin ayrıntılı bilgi içermektedir.  
 
2903.71.00.00.00 GTİP’li “klorodiflorometan” adlı malın servis amaçlı 

olarak Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün vereceği izinle yapılacak 
ithalatında 2016 yılı için 400 tonluk kota söz konusudur.  Bu kotadan yararlanarak söz 
konusu maddeyi ithal etmek isteyenlerin 25/01/2016 tarihi bitimine kadar izin almak 
üzere Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Bu 
başvuru için de önce   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na servis amaçlı kayıt yaptırılması 
koşulu aranır.  

 

                     
19 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği m. 31/3. 
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Kapsamdaki diğer mallar bakımından ise, izin için, ithalatı yapılacak 
maddeye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na başvurulması gerekmektedir.  

 
Saygılarımızla, 
 

                                                                           DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  
                                                                                MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan dış ticaret,  gümrük ve Avrupa Birliği konularında, 
daha ayrıntılı bilgi ve görüş almak için aşağıda bilgileri yer alan uzmanımızla iletişime 
geçebilirsiniz.   

(**) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. 
Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir 
danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki 
açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 
Cahit YERCİ  
Yeminli Mali Müşavir  
Vergi Departmanı, Kaliteden Sorumlu Ortak  
(Dış Ticaret - Gümrük - AB Konuları)  
cyerci@mazarsdenge.com.tr  
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