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YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:

BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN İHRACATI VE İTHALATI
HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı;
a) Bazı Zararlı K�myasalların ve Pest�s�tler�n Uluslararası T�caret�nde Ön B�ld�r�ml� Kabul Usulüne Da�r

Rotterdam Sözleşmes�n�n uygulanmasına,
b) Zararlı k�myasalların uluslararası dolaşımı sırasında �nsan sağlığının ve çevren�n potans�yel zararlardan

korunması amacıyla ortak sorumluluk ve �ş b�rl�ğ�ne dayalı çabaların teşv�k ed�lmes�ne,
c) Zararlı k�myasalların çevreyle uyumlu b�r b�ç�mde kullanılmasına,
ç) Zararlı k�myasalların n�tel�kler� hakkında b�lg� paylaşımının kolaylaştırılmasına,
d) Sözleşmeye taraf olanlar �le d�ğer ülkeler�n, �thalat ve �hracata da�r ulusal karar verme süreçler�n�

tamamlamalarına yardımcı olmak maksadıyla zararlı k�myasallarla �lg�l� alınan ulusal tedb�r kararları �le n�ha�
düzenley�c� eylemler�n uygun görülen şek�lde bu ülkelere dağıtılmasına,

�l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) Bakanlık ve �lg�l� kurum tarafından mevzuat �le yasaklanmış, büyük ölçüde kısıtlanmış ve Ek-1’de

l�stelenen k�myasalları,
b) Sözleşme kapsamında ön b�ld�r�ml� kabul (ÖBK) usulüne tab� ve  Ek-2’de l�stelenen k�myasalları,
kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k;
a) Radyoakt�f maddeler� ve karışımları,
b) Atıkları,
c) K�myasal s�lahların �malatında kullanılan k�myasal maddeler� ve karışımları,
ç) Beşer� veya veter�nerl�k kullanımına yönel�k tıbb� ürünler�,
d) Gıdaları ve gıda katkı maddeler�n�,
e) Hayvan yemler�n�,
f) Uyuşturucu �laçlar ve ps�kotrop maddeler�,
g) Genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş organ�zmaları,
kapsamaz.
(3) Bu Yönetmel�k, araştırma veya anal�z amacıyla �nsan sağlığını ve çevrey� etk�lemes� beklenmeyen

m�ktarlarda �hraç ed�len ve her b�r �hracatçıdan her b�r �thalat yapan ülkeye m�ktarı her takv�m yılı �ç�n 10 kg’ı
aşmayan k�myasalları kapsamaz. Bununla b�rl�kte, �hracatçılar söz konusu �hracat hakkında araştırma veya anal�z
amacıyla �hraç ed�leceğ�n� bel�rterek e-ÖBK S�stem� üzer�nden �hracat b�ld�r�m�nde bulunur.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 9/3/2017 tar�hl� ve 6988 sayılı Bazı Tehl�kel� K�myasalların ve Pest�s�tler�n

Uluslararası T�caret�nde Ön B�ld�r�ml� Kabul Usulüne Da�r Rotterdam Sözleşmes�n�n Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Da�r Kanun, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı Umum�
Hıfzıssıhha Kanunu, 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa,
5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
b) B�tk� koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, b�tk� ve b�tk�sel ürünler� zararlı organ�zmalara

karşı koruyan veya bu organ�zmaların etk�s�n� önleyen, b�tk� besleme amaçlı olanlar dışında b�tk� gel�ş�m�n� etk�leyen,
koruyuculara �l�şk�n özel b�r düzenleme kapsamında bulunmayan ancak b�tk�sel ürünler� koruyucu olarak kullanılan,
�stenmeyen b�tk� veya b�tk� kısımlarını yok etmek, �stenmeyen b�tk� gel�ş�m�n� kontrol etmek veya önlemek amacıyla
kullanıcıya b�r veya daha fazla akt�f madde �çeren b�r formülasyon hal�nde sunulan akt�f madde ve preparatları,

c) B�yos�dal ürün: Sadece f�z�ksel ya da mekan�k etk�lerle değ�l, d�ğer başka yollarla herhang� b�r zararlı
organ�zmayı yok etme, uzaklaştırma, zararsız hale get�rme ya da zararlı organ�zmanın etk�s�n� önleme, üzer�nde



kontrol ed�c� b�r etk� oluşturma amacıyla kullanılacak ve kullanıcıya sunulduğu hal�yle b�r ya da daha fazla akt�f
madde �çeren, barındıran ya da bunların b�leş�m�nden oluşturulan herhang� b�r madde ya da karışımı veya madde ya da
karışımlardan yer�nde üret�len herhang� b�r madde ya da karışımı veya ana �şlev� b�yos�dal olan �şlenm�ş eşyayı,

ç) Büyük ölçüde kısıtlı k�myasal;
1) Bakanlık veya �lg�l� kurum tarafından �nsan sağlığı veya çevrey� korumak amacıyla, hemen hemen tüm

kullanımları b�r veya b�rden fazla kategor�de yasaklanmış b�r k�myasalı,
2) Hemen hemen tüm kullanım alanları �ç�n onayı redded�len veya b�ld�r�m, kayıt, onay, �z�n ve ruhsat

sürec�nde �ler� b�r değerlend�rmeden veya p�yasadan ger� çek�len ve bu tür b�r tedb�r�n �nsan sağlığı veya çevrey�
korumak amacıyla gerçekleşt�r�ld�ğ�ne �l�şk�n açık b�r kanıtın bulunduğu b�r k�myasalı,

d) C�dd� ölçüde zararlı pest�s�t formülasyonu: B�tk� koruma ürünü veya b�yos�dal ürün olarak kullanılmak
üzere formüle ed�lm�ş, kullanım koşulları altında tek veya çoklu maruz�yetten sonra kısa b�r süre �ç�nde �nsan sağlığı
ve çevre üzer�nde gözleneb�l�r c�dd� etk�lere neden olan b�r k�myasalı,

e) D�ğer ülke: Sözleşmeye taraf olmayan herhang� b�r ülkey�,
f) Elektron�k Ön B�ld�r�ml� Kabul S�stem� (e-ÖBK): Bu Yönetmel�k kapsamındak� k�myasalların b�ld�r�m�n�n

yapılmasını, �lg�l� b�lg�ler�n muhafaza ed�lmes�n�, güncellenmes�n�, sürdürüleb�l�rl�ğ�n� ve gerekt�ğ�nde bu b�lg�lere
hızlı b�r şek�lde er�ş�m�n sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla gel�şt�r�len ve Bakanlık b�lg� s�stem� (e-ÇBS)
üzer�nden kullanılab�len, �nternet üzer�nden sorgulama yapab�len ve b�lg�y� �şleyeb�len s�stem�,

g) İhracat b�ld�r�m�ne tab� k�myasal: B�r veya b�rden fazla kategor�de yasaklanmış veya büyük ölçüde
kısıtlanmış ve  Ek-1 ve Ek-2’de l�stelenen b�r k�myasalı,

ğ) İhracat: B�r malın, �lg�l� �hracat mevzuatı �le gümrük mevzuatına uygun şek�lde Türk�ye Gümrük Bölges�
dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut T�caret Bakanlığınca �hracat olarak kabul ed�lecek sa�r çıkış ve
�şlemler�,

h) İhracatçı: İhraç edeceğ� mala göre �lg�l� İhracatçı B�rl�kler� Genel Sekreterl�ğ�ne üye olan, verg� numarasına
sah�p gerçek veya tüzel k�ş�ler �le tüzel k�ş�l�k statüsüne sah�p olmamakla b�rl�kte �lg�l� mevzuat hükümler�ne �st�naden
hukuk� tasarrufta bulunma yetk�s� tanınan ortaklıkları,

ı) İlg�l� kurum: Bu Yönetmel�k hükümler�n�n yürütülmes�nde, �lg�l� mevzuata dayalı olarak görev alanlarına
g�ren hususlarda; Sağlık Bakanlığını, Tarım ve Orman Bakanlığını, T�caret Bakanlığını,

�) İthalat: Eşyanın, yabancı b�r ülkeden yabancı b�r ülkeye trans�t rej�m�ne tab� tutularak Türk�ye Gümrük
Bölges� �ç�nde taşınması har�ç olmak üzere, b�r gümrük rej�m�ne tab� tutularak Türk�ye Gümrük Bölges�ne f�z�k�
g�r�ş�n�,

j) İthalatçı: İthalatta eşyanın alıcısı olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
k) Karışım: İk� ya da daha fazla maddeden oluşan b�r karışımı veya çözelt�y�,
l) K�myasal: Kend� hal�nde ya da b�r karışım �ç�nde �mal ed�lm�ş ya da doğal halde bulunan fakat canlı

organ�zmaları �çermeyen karışım hal�ndek�;
1) C�dd� ölçüde zararlı pest�s�t formülasyonları dâh�l, b�tk� koruma ürünler�n�,
2) B�yos�dal ürünler�,
3) Sanay� k�myasallarını,
m) Madde: Doğal halde bulunan veya b�r üret�m sonucu elde ed�len, �ç�ndek�, kararlılığını sağlamak üzere

kullanılan katkı maddeler� �le üret�m �şlem�nden kaynaklanan safsızlıklar dâh�l, fakat y�ne �ç�ndek�, kararlılığını ve
yapısını etk�lemeden uzaklaştırılab�len çözücüler har�ç, k�myasal elementler� ve bunların b�leş�kler�n�,

n) N�ha� düzenley�c� eylem: Bakanlık veya �lg�l� kurum tarafından �nsan sağlığı veya çevrey� korumak
amacıyla b�r k�myasalın yasaklanması veya büyük ölçüde kısıtlanmasına �l�şk�n yasal tedb�r�,

o) ÖBK b�ld�r�m�ne tab� k�myasal:  Sekretaryaya b�ld�r�m� gerekt�ren, b�r veya b�rden fazla kategor�de
yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış ve  Ek-1’de l�stelenen b�r k�myasalı,

ö) ÖBK usulüne tab� k�myasal:  Ek-2’de ve Sözleşmen�n Ek-3’ünde l�stelenen ve ön b�ld�r�ml� kabul usulüne
konu olan b�r k�myasalı,

p) Pest�s�t: Z�ra� mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü k�myasal madde ve preparatları,
r) Sanay� k�myasalı: Profesyoneller�n ve/veya halkın kullanımına sunulan k�myasalı,
s) Sekretarya: Sözleşme Sekretaryasını,
ş) Sözleşme: Bazı Zararlı K�myasalların ve Pest�s�tler�n Uluslararası T�caret�nde Ön B�ld�r�ml� Kabul Usulüne

Da�r Rotterdam Sözleşmes�n�,
t) Taraf: Sözleşme �le bağıtlı olmayı kabul etm�ş ve kend�s� �ç�n Sözleşmen�n yürürlükte olduğu b�r devlet�

veya bölgesel ekonom�k entegrasyon teşk�latını,
u) Türk�ye Gümrük Bölges�: Türk�ye topraklarını ve aynı zamanda karasularını, ülke �ç� den�z sularını ve hava

sahasını,
ü) Yasaklı k�myasal: Bakanlık veya �lg�l� kurum tarafından �nsan sağlığını veya çevrey� korumak amacıyla,

tüm kullanımları b�r veya b�rden fazla kategor�de yasaklanmış b�r k�myasalı veya �lk kez kullanım onayı redded�len
veya b�ld�r�m, kayıt, �z�n, onay veya ruhsat sürec�nde �ler� b�r değerlend�rmeden ger� çek�lm�ş ve bu tür b�r tedb�r�n
�nsan sağlığı veya çevrey� korumak amacıyla gerçekleşt�r�ld�ğ�ne �l�şk�n açık b�r kanıtın bulunduğu b�r k�myasalı,



�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Yetk�l� Merc��, Bakanlığın Görevler�, İhracat ve İthalata İl�şk�n Hükümler

Ulusal yetk�l� merc��
MADDE 5- (1) Ulusal yetk�l� merc�� Bakanlıktır.
(2) Ulusal yetk�l� merc��,  Sekretarya, Sözleşmen�n tarafları ve d�ğer ülkeler �le �let�ş�m� sağlamak ve bu

Yönetmel�ğ�n gerekt�rd�ğ� �dar� �şlevler� yürütmekle sorumludur.
Bakanlığın görevler�
MADDE 6- (1) Bakanlık aşağıda bel�rt�len hususlardan sorumludur:
a) 8 �nc� madde gereğ�nce �hracat b�ld�r�mler�n�n Sözleşmen�n taraflarına ve d�ğer ülkelere gönder�lmes�.
b) 11 �nc� madde gereğ�nce yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış k�myasallara �l�şk�n n�ha� düzenley�c�

eylemlere da�r b�ld�r�mler�n Sekretaryaya gönder�lmes�.
c) 12 nc� maddes� gereğ�nce ÖBK usulüne tab� k�myasallara yönel�k �thalat kararlarının Sekretaryaya

�let�lmes�.
ç) Bu Yönetmel�ğ�n etk�n b�r b�ç�mde uygulanması �ç�n gerekl� rehber dokümanın hazırlanması.
İhracat b�ld�r�m� ve ÖBK usulüne tab� k�myasallar
MADDE 7- (1) 8 �nc� madde gereğ�nce Ek-1 l�stes�nde yer ver�len k�myasallar, Ek-3’te yer alan b�lg�ler�

�çerecek şek�lde �hracat b�ld�r�m�ne tab�d�r.
(2) 11 �nc� madde gereğ�nce Ek-1 l�stes�nde yer ver�len k�myasallar, Ek-5’te yer alan b�lg�ler� �çerecek şek�lde

ÖBK b�ld�r�m�ne tab�d�r.
(3) 8 �nc� ve 13 üncü maddeler gereğ�nce Ek-2 l�stes�nde yer ver�len k�myasallar, kullanım kategor�s�

kapsamında ÖBK usulüne tab�d�r.
(4) Bakanlık, Ek-1 ve Ek-2 l�steler�nde yer ver�len k�myasallara �l�şk�n b�lg�ler� kamunun er�ş�m�ne açık hale

get�r�r.
İhracat b�ld�r�m� usulü
MADDE 8- (1) B�r k�myasalın Ek-1 ve Ek-2’de l�stelenmes� veya bu maddey� �çeren karışımın 11/12/2013

tar�hl� ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddeler�n ve Karışımların Sınıflandırılması,
Et�ketlenmes� ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel�k kapsamında et�ketleme hükümler�ne tab� olması durumunda
�thalatçı tarafta veya d�ğer ülkede amaçlanan kullanımına bakılmaksızın o k�myasal aşağıda tanımlanan �hracat
b�ld�r�m� usulüne tab�d�r:

a) B�r �hracatçının, Sözleşmeye taraf olan veya d�ğer ülkeye b�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�r k�myasalı �hraç etmek
�stemes� durumunda, (d) bend�nde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla �hracatçı söz konusu �hracata �l�şk�n olarak
planlanan �lk �hracat tar�h�nden en geç 35 gün önces�ne kadar yılda 1 defa Bakanlığa b�ld�r�mde bulunur. Söz konusu
�hracatın devam etmes� durumunda bu b�ld�r�m her yıl tekrarlanır. B�ld�r�m Ek-3’te yer alan b�lg�ler� kapsayacak
şek�lde e-ÖBK s�stem� üzer�nden yapılır.

b) Bakanlık �hracatçı tarafından gönder�len b�ld�r�m�n Ek-3  �le uygunluğunu kontrol eder ve b�ld�r�m�n
eks�ks�z olması durumunda �thalatçı tarafın veya d�ğer ülken�n yetk�l� merc��ne bu b�ld�r�m� gönder�r. Bakanlık
�thalatçı tarafın veya d�ğer ülken�n yetk�l� merc��n�n k�myasalın planlanan �lk �hracatından en geç 20 gün önces�ne
kadar bu b�ld�r�m� almalarını sağlamak amacıyla gerekl� tedb�rler� alır.

c) Bakanlık, �hracat b�ld�r�m�n�n gönder�lmes�nden �t�baren 30 gün �ç�nde Ek-4’te bel�rt�len formatta �thalatı
yapan taraftan veya d�ğer ülken�n yetk�l� merc��nden b�ld�r�m�n alındığına da�r b�r cevap alamaması durumunda
b�ld�r�m� yen�den gönder�r. Bakanlık �thalatçı tarafın veya d�ğer ülken�n yetk�l� merc��n�n yen�den gönder�len b�ld�r�m�
almalarını sağlamak amacıyla gerekl� tedb�rler� alır.

ç) Bakanlık �hraç ed�len her b�r k�myasalın ve bu k�myasalı �thal eden tarafların veya d�ğer ülkeler�n �sm�n�n
yer aldığı yıllık b�r l�ste oluşturur ve bu l�stey� �nternet sayfasında kamunun er�ş�m�ne açık hale get�r�r.

d) İhraç ed�lmek �stenen k�myasalın p�yasaya arzı, kullanımı veya et�ketlenmes�ne �l�şk�n �lg�l�  mevzuatın
değ�şmes�ne bağlı olarak söz konusu k�myasalın sınıflandırmasının değ�şmes� durumunda, �hracatçı (a) bend�
gereğ�nce yen� b�r �hracat b�ld�r�m� hazırlayarak Bakanlığa gönder�r. Hazırlanan yen� �hracat b�ld�r�m�nde, söz konusu
b�ld�r�m�n Ek-3’e uygun şek�lde hazırlandığı ve b�r öncek� b�ld�r�m�n rev�zyonu olduğu b�lg�s�ne de yer ver�l�r.
Bakanlık �hracatçı tarafından gönder�len b�ld�r�m�n Ek-3 �le uygunluğunu kontrol eder ve b�ld�r�m�n eks�ks�z olması
durumunda �thalatçı tarafın veya d�ğer ülken�n yetk�l� merc��ne bu b�ld�r�m� gönder�r.

e) B�r k�myasalın �hracatının ac�l�yet taşıması hal�nde ve �hracatın gec�kmes�n�n �thalatı yapan tarafta veya
d�ğer ülkede kamu sağlığı veya çevre açısından tehl�ke arz etmes� durumunda (a), (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len
yükümlülükler çerçeves�nde �hracatçının veya �thalatı yapan tarafın veya d�ğer ülken�n gerekçel� taleb�ne �st�naden
Bakanlık tarafından tam veya kısm� şek�lde muaf�yet sağlanab�l�r.

f) İthalatı yapan tarafın veya d�ğer ülken�n yetk�l� merc��n�n söz konusu k�myasalın �hracatından önce
b�lg�lend�r�lme gerekl�l�ğ�nden feragat etmes� ve bunu yazılı olarak Bakanlığa �letmes� durumunda  (b) ve (c)
bentler�nde bel�rt�len yükümlülükler uygulanmaz.



g) (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len yükümlülükler, Ek-1’de b�tk� koruma ürünü akt�f maddes� olarak l�stelenen
b�r k�myasal �hraç ed�lmek üzere �thal ed�ld�ğ�nde ve �thalatı yapan taraf veya d�ğer ülken�n yetk�l� merc��n�n Tarım ve
Orman Bakanlığına onay göndermes� durumunda uygulanmaz. Tarım ve Orman Bakanlığı bu �hracata �l�şk�n olarak
Bakanlığı b�lg�lend�r�r.

ğ) İhraç ed�lecek olan k�myasala �l�şk�n olarak �thalat yapan tarafın veya d�ğer ülken�n ek b�lg� talep etmes�
durumunda Bakanlık �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşünü alarak bu b�lg�ler� sağlar.

Taraflardan ve d�ğer ülkelerden alınan �hracat b�ld�r�mler�
MADDE 9- (1) Bakanlık, Sözleşmeye taraf veya d�ğer ülke tarafından üret�m�, kullanımı, p�yasaya arzı

yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış olan b�r k�myasal �ç�n gönder�len �hracat b�ld�r�m�n� aldığına da�r cevabı
karşı tarafa �let�r.

K�myasalların �hracat ve �thalatına �l�şk�n b�lg� tem�n�
MADDE 10- (1) Ek-1 ve Ek-2’de l�stelenen maddeler�n ve bu maddeler� �çeren Maddeler�n ve Karışımların

Sınıflandırılması, Et�ketlenmes� ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel�k kapsamında et�ketleme hükümler�ne tab�
karışımların �hracatçıları veya �thalatçıları her yıl 31 Mart tar�h�ne kadar b�r öncek� yıla a�t �hraç veya �thal ett�ğ�
m�ktarı Bakanlığa b�ld�r�r.

(2) B�r�nc� fıkraya ek olarak �hracatçı, taraf veya d�ğer ülkelerdek� �thalatı yapan herhang� b�r gerçek veya tüzel
k�ş�n�n �s�m ve adresler�n� de Bakanlığa b�ld�r�r.

(3) Bakanlığın talep etmes� hal�nde �hracatçı veya �thalatçı, gerçekleşt�r�len �hracat ve �thalatla �lg�l� gerekl� ek
b�lg�y� sağlar.

Yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış k�myasalların Sözleşme kapsamında Sekretaryaya b�ld�r�m�
(ÖBK b�ld�r�m�)

MADDE 11- (1) Bakanlık, �t�baren Ek-1’de l�stelenen k�myasallar �le daha sonrasında Ek-1’e yen� eklenecek
k�myasallara �l�şk�n olarak Ek-5’te yer alan b�lg�ler� sağlayacak b�ç�mde Sekretaryaya b�ld�r�mde bulunur.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra Ek-1’e yen� eklenen herhang� b�r k�myasal �ç�n b�r�nc�
fıkra gereğ�nce yapılacak b�ld�r�m o k�myasalın yasaklama veya büyük ölçüde kısıtlama kararının yürürlüğe
g�rmes�nden �t�baren en geç 90 gün �ç�nde Sekretaryaya �let�l�r.

(3) B�r�nc� fıkra gereğ�nce yapılacak b�ld�r�m�n Ek-5’te yer alan b�lg�ler� sağlamada yeters�z olması
durumunda, Bakanlığın taleb� üzer�ne, söz konusu k�myasalın �hracatçısı ve/veya �thalatçısı �lg�l� d�ğer uluslararası
uygulamalar ve programlardan elde ett�kler� b�lg�ler� talep tar�h�nden �t�baren 60 gün �ç�nde hazırlayarak Bakanlığa
�let�r.

(4) Bakanlık, b�r�nc� veya �k�nc� fıkra kapsamında herhang� b�r k�myasal �ç�n Sekretaryaya b�ld�r�len
yasaklama veya büyük ölçüde kısıtlama kararında değ�ş�kl�ğ�n veya güncellemen�n olması durumunda değ�şt�r�len
veya güncellenen bu karara �l�şk�n olarak, söz konusu kararın yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren 60 gün �ç�nde Ek-5’te yer
alan b�lg�ler� sağlayacak b�ç�mde Sekretaryaya b�ld�r�mde bulunur.

(5) Bakanlık, taraflardan b�r�s�n�n veya Sekretaryanın Ek-1’de l�stelenen k�myasala ve bu k�myasalı
yasaklayan veya büyük ölçüde kısıtlayan karara �l�şk�n ek b�lg� taleb� olması durumunda �lg�l� kurumlarla �ş b�rl�ğ�
sağlayarak bu talebe cevap ver�r.

Sözleşme kapsamındak� k�myasallara �l�şk�n �thalat kararının Sekretaryaya b�ld�r�m� (ÖBK usulü)
MADDE 12- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte ve sonrasında Ek-2’de l�stelenen k�myasalların her

b�r�ne �l�şk�n �thalat kararını Bakanlık Sekretaryaya �let�r.
(2) Ek-2’de l�stelenen herhang� b�r k�myasal �ç�n bu madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında gönder�lecek olan

�thalat kararı bu Yönetmel�ğ�n Ek-2’s�nde yer alan tablonun beş�nc� sütununda bulunan söz konusu k�myasal �ç�n
bel�rlenen kategor�lere �st�naden hazırlanmalıdır.

(3) Ek-2’de l�stelenen herhang� b�r k�myasal �ç�n;
a) İthalat kararında değ�ş�kl�ğ�n veya güncellemen�n olması durumunda Bakanlık değ�şt�r�lm�ş veya

güncellenm�ş bu �thalat kararını Sekretaryaya �let�r.
b) B�r�nc� fıkra kapsamında gönder�lecek olan �thalat kararı bu kararın dayanağı olan yasal ve �dar� tedb�re

�l�şk�n b�lg�y� de �çerecek şek�lde Bakanlık tarafından Sekretaryaya �let�l�r.
c) Bakanlık b�r�nc� fıkra kapsamında gönder�len her b�r �thalat kararını kamunun er�ş�m�ne açık hale get�r�r.
Sözleşme kapsamındak� k�myasalların �hracatına �l�şk�n yükümlülükler (Açık kabul usulü)
MADDE 13- (1) Bakanlık ÖBK usulüne tab� k�myasallara �l�şk�n Sekretaryadan aldığı b�lg�ler� ve �thalat

yapan tarafların söz konusu k�myasallara �l�şk�n aldıkları �thalat kararlarını kamunun er�ş�m�ne açık hale get�r�r.
(2) T�caret Bakanlığı  Ek-1 ve Ek-2’de l�stelenen her b�r k�myasala yönel�k Bakanlık tarafından sunulan

b�lg�ler çerçeves�nde, Gümrük Tar�fe İstat�st�k Poz�syonunun bel�rlenmes�ne yönel�k değerlend�rme yapar.
(3) İhracatçılar Sözleşme taraflarının aldıkları �thalat kararlarına Sekretaryanın Bakanlığı b�lg�lend�rd�ğ� �lk

tar�hten �t�baren en geç 6 ay �ç�nde uyum sağlamalıdır.
(4) Ek-2’de l�stelenen k�myasallar;
a) İhracatın gerçekleşt�r�leceğ� Sözleşme tarafının söz konusu k�myasala �l�şk�n �thalat kararını Sekretaryaya

�letmed�ğ�/�letemed�ğ� durumda,



b) İhracatın gerçekleşt�r�leceğ� Sözleşme tarafının söz konusu k�myasala �l�şk�n n�ha� karar �ç�n hâl�hazırda
değerlend�rmen�n devam ett�ğ�n� Sekretaryaya �lett�ğ� durumda,

c) İhracatın gerçekleşt�r�leceğ� Sözleşme tarafının söz konusu k�myasala �l�şk�n n�ha� karar �ç�n Sekretaryadan
veya Sözleşmen�n d�ğer taraflarından talepte bulunduğu durumda,

ç) İhracatın gerçekleşt�r�leceğ� Sözleşme tarafının söz konusu k�myasalın değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n
Sekretaryadan yardım taleb�nde bulunduğu durumda,

d) Söz konusu k�myasalın �hraç ed�leceğ� d�ğer ülkeden o k�myasala �l�şk�n açık kabul alınmadığı durumda,
e) Sekretarya tarafından yayımlanan en son ÖBK genelges�nde �thalatı yapacak Sözleşme tarafının söz konusu

k�myasalın �thalatına �z�n vermed�ğ�n�n bel�rt�lmes� durumunda,
�hraç ed�lemez.
(5) Dördüncü fıkradak� hükümler saklı kalmak şartıyla,  Ek-2’de l�stelenen k�myasallar;
a) Sekretarya tarafından yayımlanan en son ÖBK genelges�nde �thalatı yapacak olan tarafın söz konusu

k�myasalın �thalatına �z�n verd�ğ�n�n bel�rt�lmes� durumunda,
b) İhracatın gerçekleşt�r�leceğ� taraf veya d�ğer ülkede �thalat esnasında söz konusu k�myasalın l�sanslı, tesc�ll�,

�z�nl� veya ruhsatlı olduğuna da�r resm� kaynaklardan alınmış kanıtın bulunması durumunda,
c)  İhracatın gerçekleşt�r�leceğ� taraf veya d�ğer ülkeden daha önces�nde söz konusu k�myasalın �thal ed�ld�ğ�ne

veya kullanıldığına �l�şk�n kanıtın bulunması durumunda,
ç) İhracatın gerçekleşt�r�leceğ� taraf veya d�ğer ülkede daha önces�nde söz konusu k�myasalın yasaklanması

veya büyük ölçüde kısıtlanmasına �l�şk�n b�r tedb�r�n alınmadığına da�r kanıtın bulunması durumunda,
d) Bakanlıkça �hracatın gerçekleşt�r�leceğ� taraf veya d�ğer ülkeden söz konusu k�myasalın �thalatı �ç�n açık

kabulün �stend�ğ� ve bu kabulün alındığı durumda,
e) Ek-2’de l�stelenen ve b�tk� koruma ürünü (akt�f madde) kategor�s�nde yer alan k�myasallara �l�şk�n olarak,

�hracatın gerçekleşt�r�leceğ� tarafın ulusal yetk�l� merc��n�n veya d�ğer ülken�n yetk�l� merc��n�n önceden Tarım ve
Orman Bakanlığına söz konusu k�myasalın �thalatına �z�n verd�ğ�n� b�ld�rmes� durumunda,

�hraç ed�leb�l�r.
(6) Tarım ve Orman Bakanlığı  beş�nc� fıkranın (e) bend� kapsamında gerçekleşt�r�lecek b�r �hracattan önce

Bakanlığı söz konusu �hracat hakkında b�lg�lend�r�r.
(7) Beş�nc� fıkranın (d) bend�ne �st�naden açık kabulün gerekt�ğ� durumlarda Bakanlık �hracatın

gerçekleşt�r�leceğ� taraf veya d�ğer ülkeden bu talebe �l�şk�n başvuru tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde b�r cevap
alamadığı durumda karşı tarafa b�r hatırlatma yazısı gönder�r. Karşı tarafın söz konusu hatırlatma yazısına 30 gün
�ç�nde b�r cevap vermemes� durumunda Bakanlık gerekt�ğ� şek�lde �k�nc� b�r hatırlatma yazısı gönder�r.

(8) Yed�nc� fıkrada bel�rt�len b�r olayın gerçekleşmes� hal�nde �hracatçının taleb� üzer�ne ve �hracatın
gerçekleşt�r�leceğ� taraf veya d�ğer ülkece yasaklama veya büyük ölçüde kısıtlama kararının alındığına �l�şk�n b�r
kanıtın bulunmaması hal�nde ve tüm makul çabanın göster�lmes�nden sonra açık kabul taleb�ne başvuru tar�h�nden
�t�baren 60 gün �ç�nde hala cevap alınamaması durumunda Bakanlık �lg�l� kurumların da görüşünü alarak �hracatın
gerçekleş�p gerçekleşmeyeceğ�ne karar ver�r.

(9) Beş�nc� fıkranın (d) bend�ne �st�naden �hracatın gerçekleşt�r�leceğ� taraf veya d�ğer ülkeden �hracatın
gerçekleşt�r�leb�leceğ�ne �l�şk�n açık kabulün geçerl�l�k tar�h�ne da�r b�r �baren�n bulunmaması durumunda söz konusu
açık kabul her durumda bu kabulün alındığı tar�hten �t�baren en fazla 12 ay geçerl� olur.

(10) K�myasalın doğası gereğ� özell�kler�n�n son kullanma tar�h�n� geçers�z kıldığı durumlar har�c�nde �hraç
ed�leceğ� tar�h �le son kullanma tar�h� arasındak� süre 6 aydan az olan b�r k�myasal �hraç ed�lemez. Özell�kle b�tk�
koruma ürünler� ve b�yos�dal ürünler söz konusu olduğunda �şe yaramayan stokların (atık) oluşma r�sk�n� en aza
�nd�rmek üzere �hracatçılar k�myasalın konulduğu paketler�n boyutlarının ve ambalajlarının en �deal düzeyde olmasını
sağlar. 

(11) B�tk� koruma ürünler� ve b�yos�dal ürünler �hraç ed�l�rken, �hracatçılar �hracatın gerçekleşt�r�leceğ� taraf
veya d�ğer ülkedek� �kl�m koşulları doğrultusunda bu k�myasalların depolanma koşulları ve kararlılığı konusuna �l�şk�n
b�lg�ler�n de et�ket üzer�nde bulunmasını sağlar.

İhracatı yasak olan k�myasallar
MADDE 14- (1) Ek-6’da l�stelenen k�myasallar �hraç ed�lemez.
Trans�t geç�ş yükümlülükler�
MADDE 15- (1) Ek-2’de l�stelenen ve bu sebeple ÖBK usulüne tab� olan k�myasalların �hracatı sırasında

topraklarından trans�t geç�şe �l�şk�n b�lg� talep eden taraflar Ek-7’de l�stelen�r.
(2) İhracatçı, Ek-2’de l�stelenen b�r k�myasalın Ek-7’de yer alan tarafın topraklarından trans�t geç�ş�

durumunda, Bakanlığı �lk trans�t geç�şten önce en geç 30 gün sonrasında �se her trans�t geç�ş önces� en geç 8 gün
�ç�nde b�lg�lend�rmekle yükümlüdür.

(3) Bakanlık �k�nc� fıkra kapsamında �hracatçıdan aldığı b�lg�y� ve mevcut d�ğer b�lg�ler� �lk trans�t geç�şten
önce en geç 15 gün �ç�nde ve sonrasında her b�r geç�ş önces� �lg�l� tarafın ulusal yetk�l� merc��ne gönder�r.

İhraç ed�lecek k�myasallar �le b�rl�kte ver�lecek b�lg�ler



MADDE 16- (1) İhracatı yapılması planlanan ve Ek-1 ve Ek-2’de l�stelenen k�myasallar, Maddeler�n ve
Karışımların Sınıflandırılması, Et�ketlenmes� ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel�k gereğ�nce et�ketleme ve
ambalajlama hükümler�ne tab�d�r.

(2) İthalatı yapan taraf veya d�ğer ülken�n herhang� b�r özel gerekl�l�ğ�n�n olmaması durumunda söz konusu
et�ketleme ve ambalajlama hükümler�ne �l�şk�n  b�r�nc� fıkra geçerl�d�r.

(3) Uygun olduğu takd�rde Ek-1 ve Ek-2’de l�stelenen k�myasalların farklı �kl�m koşullarındak� de dâh�l olmak
üzere son kullanma ve üret�m tar�hler� et�kette bel�rt�l�r.

(4) Ek-1 ve Ek-2’de l�stelenen herhang� b�r k�myasalın �hracatı sırasında 23/6/2017 tar�hl� ve 30105 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmel�k kapsamında hazırlanmış olan b�r güvenl�k b�lg� formu söz konusu k�myasalla b�rl�kte ver�l�r. İhracatçı, söz
konusu k�myasalı taraf ülkeye veya d�ğer ülkeye �thal eden her gerçek veya tüzel k�ş�ye böyle b�r güvenl�k b�lg� formu
gönder�r.

(5) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len et�kette ve  dördüncü fıkrada bel�rt�len güvenl�k b�lg� formunda yer alacak b�lg�ler
uygulanab�l�r olduğu kadarıyla hedef ülken�n veya bölgen�n resm� d�l veya d�ller�nde hazırlanmalıdır.

İhracatçıların d�ğer yükümlülükler�
MADDE 17- (1) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (d) bentler�nde öngörülen yükümlülüklere tab�

�hracatçılar, Bakanlıkça düzenlenecek uygunluk yazısını �hracat beyannames� ek�nde gümrük �dares�ne �braz etmekle
yükümlüdürler. 13 üncü madden�n dördüncü, beş�nc� ve onuncu fıkralarının gümrük �dareler�nce uygulanmasında söz
konusu uygunluk yazısı esas alınır.

(2) Bakanlığın zorunlu tuttuğu durumlarda �hracatçılar 21 �nc� maddede öngörülen yazılım paket�n� kullanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
B�lg� Paylaşımı, Tekn�k Yardım, Yönetmel�k Ekler�n�n Güncellenmes� �le İhracat

ve İthalat İç�n Kullanılacak Yazılıma İl�şk�n Hükümler
B�lg� paylaşımı
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacına uygun olarak �lg�l� kurum desteğ� �le Bakanlık;
a) Toks�koloj�k, ekotoks�koloj�k ve güvenl�k b�lg�ler� dâh�l olmak üzere bu Yönetmel�k kapsamındak�

k�myasallara �l�şk�n b�l�msel, tekn�k, ekonom�k ve yasal b�lg�n�n paylaşılmasını,
b)  Sözleşmen�n amaçları doğrultusunda �nsan sağlığı ve çevrey� korumak amacıyla zararlı k�myasallara �l�şk�n

alınan yasaklama veya büyük ölçüde kısıtlamaya da�r tedb�rler�n kamunun er�ş�m�ne açık hale get�r�lmes�n�,
c) İnsan sağlığı ve çevrey� korumak amacıyla zararlı k�myasallara �l�şk�n alınan yasaklama veya büyük ölçüde

kısıtlamaya da�r tedb�rlerle �lg�l� b�lg�ler�n taraf veya d�ğer ülkelere doğrudan ya da Sekretarya vasıtasıyla �let�lmes�n�,
sağlar.
(2) Bakanlık g�zl�l�ğ�n gerekt�ğ� ve karşılıklı mutabakatın sağlandığı durumlarda taraf veya d�ğer ülkelerden

aldığı b�lg�ler�n g�zl�l�ğ�n� korur.
(3) Bu Yönetmel�ğ�n amaçları doğrultusunda;
a)  Ek-3’te ve Ek-5’te bel�rt�len b�lg�ler,
b) 16 ncı madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len güvenl�k b�lg� formlarındak� b�lg�ler,
c) K�myasalların üret�m ve son kullanma tar�h�,
ç) K�myasallara da�r zararlılık sınıflandırması, r�sk�n doğası ve �lg�l� güvenl�k öner�ler� dâh�l olmak üzere

tedb�r önlemler�ne �l�şk�n b�lg�,
d) Toks�koloj�k ve ekotoks�koloj�k testler�n özet sonuçları,
e) K�myasal �çer�ğ� boşaltılmış ambalajların elleçlenmes�ne �l�şk�n b�lg�,
g�zl� olarak kabul ed�lmez.
Tekn�k yardım
MADDE 19- (1) Bakanlık k�myasalların yaşam döngüler� boyunca etk�n b�r şek�lde yönet�lmeler� �ç�n gerekl�

kapas�ten�n, uzmanlığın ve altyapının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k eğ�t�mler dâh�l olmak üzere tekn�k yardımın
desteklenmes� konusunda özell�kle gel�şmekte olan ve geç�ş ekonom�s�ne sah�p olan ülkeler �le �ş b�rl�ğ� yapar.

(2) Bakanlık özell�kle gel�şmekte olan ve geç�ş ekonom�s�ne sah�p olan ülkeler�n Sözleşmey� uygulamalarına
olanak sağlamak amacıyla k�myasallara �l�şk�n tekn�k b�lg�n�n sağlanması, uzman paylaşımının desteklenmes�, ulusal
yetk�l� merc�ler�n bel�rlenmes� veya sürekl�l�ğ�n�n sağlanması ve zararlı pest�s�t formülasyonlarının bel�rlenmes� �ç�n
tekn�k uzmanlığın sağlanması ve Sekretaryaya gönder�lecek b�ld�r�mler�n hazırlanmasında destek ver�r.

(3) Bakanlık ve �lg�l� kurum özell�kle gel�şmekte olan ve geç�ş ekonom�s�ne sah�p olan ülkelerde k�myasalların
yönet�m�n� gel�şt�rmek amacıyla destekled�kler� ve f�nanse ett�kler� projelere �l�şk�n b�lg� sağlayarak k�myasalların
yönet�m�nde kapas�te gel�şt�rme �le �lg�l� uluslararası faal�yetlere akt�f olarak katılım sağlar.

Yönetmel�k ekler�n�n güncellenmes�
MADDE 20- (1) Bakanlık �lg�l� kurum desteğ� �le  Ek-1 ve Ek-2’de bulunan l�steler� Sözleşme kapsamındak�

gel�şmeler� ve zararlı k�myasallara �l�şk�n ülke �ç� yasaklama veya büyük ölçüde kısıtlama tedb�rler�n� göz önünde
bulundurarak gözden geç�r�r.



(2) Herhang� b�r k�myasalın �nsan sağlığı ve çevrey� korumak amacıyla b�tk� koruma ürünü, b�yos�dal ürün
veya sanay� k�myasalı kategor�lerden en az b�r�nde ülke �ç�nde yasaklanması veya büyük ölçüde kısıtlanmasına �l�şk�n
tedb�r alınması durumunda o k�myasal Ek-1’dek� l�steye dâh�l ed�l�r.

(3) Herhang� b�r k�myasalın �nsan sağlığı ve çevrey� korumak amacıyla, Sözleşmen�n ÖBK usulüne tab�
k�myasallar l�stes�ne eklenmes� durumunda, o k�myasal Ek-2’dek� l�steye dâh�l ed�l�r.

(4) Herhang� b�r k�myasalın �nsan sağlığı ve çevrey� korumak amacıyla Kalıcı Organ�k K�rlet�c�lere İl�şk�n
Stokholm Sözleşmes�n�n yasaklamaya da�r ek�ne dâh�l ed�lmes� durumunda o k�myasal �hracatı yasak olan
k�myasalların bulunduğu Ek-6’dak� l�steye dâh�l ed�l�r.

İhracat ve �thalat �ç�n kullanılacak yazılım
MADDE 21- (1) Bakanlık Ek-1 ve Ek-2’de l�stelenen k�myasalların �hracatı ve �thalatına �l�şk�n yazılım paket�

bel�rler ve bunu ücrets�z olarak bu Yönetmel�ğe tab� olan �hracatçı ve �thalatçıların kullanımına sunar. 
(2) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak b�ld�r�mler e-ÇBS �çer�s�nde yer alan e-ÖBK s�stem� üzer�nden

yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denet�m ve İdar� Yaptırım
Denet�m
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne �l�şk�n denet�mler Bakanlık tarafından 2872 sayılı  Kanun

çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.
İdar� yaptırım
MADDE 23- (1) Bu Yönetmel�ğe aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� ve

20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (y) bend�nde öngörülen �dar� yaptırımlar uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Avrupa b�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 24- (1) Bu Yönetmel�k Zararlı K�myasalların İhracatı ve İthalatına İl�şk�n 27/7/2012 tar�hl� ve (AB)

649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
çerçeves�nde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nden  6 ay sonra yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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