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TEBLİĞ

T caret Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2021/13)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, 3 üncü maddede yer alan ş sağlığı ve güvenl ğ n  etk leyen bazı 

maddeler n thalatını düzenlemekt r.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Tebl ğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n 

445 nc  maddes  le 31/12/2020 tar hl  ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rej m  
Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

A le, Çalışma ve Sosyal H zmetler Bakanlığının Kontrol Belges ne tab  eşya
MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tar fe poz syonları (GTP) ve tanımları bel rt len eşyanın Serbest Dolaşıma 

G r ş Rej m , Dâh lde İşleme Rej m , Har çte İşleme Rej m , Geç c  İthalat Rej m  ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme 
Rej m ne tab  tutulması hal nde, gümrük beyannameler n n tesc l nde gümrük dareler nce, A le, Çalışma ve Sosyal 
H zmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenl ğ  Araştırma ve Gel şt rme Enst tüsü Başkanlığınca f z ksel olarak veya Tek 
Pencere S stem  üzer nden elektron k olarak düzenlenecek Kontrol Belges  aranır. 

GTP Eşyanın Tanımı
2707.10.00.00.00 Benzol (benzen)

2707.20.00.00.001 Toluol (toluen)

2707.50.00.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19 D ğerler
2707.99.11.00.00 200°C’ye kadar sıcaklıkta, hac m t barıyla %90 veya daha fazla damıtılmış ham 

haf f yağlar
2707.99.19.00.00 D ğerler
2710.12.21.00.00 Wh te Sp r t
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)

2902.30.00.00.001 Toluen (toluol)

2902.41.00.00.001 o-Ks len

2902.42.00.00.001 m-Ks len

2902.43.00.00.001 p-Ks len

2902.44.00.00.001 Ks len zomerler  karışımları

32.08 Yalnız organ k çözücüler çer s nde çözelt  hal nde bulunanlar 
3506.10.00.90.11 Solvent çerenler
3506.91.90.90.13 Solvent çerenler
3506.99.00.90.11 Solvent çerenler
3814.00 Tar fen n başka yer nde bel rt lmeyen veya yer almayan organ k karma çözücüler 

ve ncelt c ler; boya ve vern k çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.99.96.90.68 Yalnız vern kler ve benzer  ürünler ç n anorgan k karma çözücüler ve ncelt c ler 
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13

Yalnız organ k çözücüler çer s nde çözelt  hal nde bulunanlar  (katı halde olanlar 
har ç)

40.05 Yalnız organ k çözücüler çer s nde çözelt  hal nde bulunanlar (katı halde olanlar 
har ç)

1 Kontrol Belges , A le, Çalışma ve Sosyal H zmetler Bakanlığı tarafından (laboratuvar anal zler nde kullanılan referans standart malzemeler har ç eşya 

ç n) yapılan anal z sonucuna göre düzenlen r.



(2) B r nc  fıkra hükmü; özet beyan, tır karnes  veya trans t beyannames  muhtev yatı eşyanın bedels z olarak 
faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktak  numuneler ç n uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebl ğ
MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tar hl  ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı 

ve Güvenl ğ n  Etk leyen Bazı Maddeler n İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/13) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tar hl  ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı 

ve Güvenl ğ n  Etk leyen Bazı Maddeler n İthal ne İl şk n Tebl ğ (İthalat: 2020/13)’e yapılan atıflar bu Tebl ğe 
yapılmış sayılır. 

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebl ğ 1/1/2021 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n  T caret Bakanı yürütür.


