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YAZAR NOTU
Bu derste dış ticarette standardizasyona ilişkin kanun, tüzük, tebliğ ve yönetmeliklerin neler
olduğunu öğreneceğiz Ancak bazen tebliğ ve yönetmelikler değişmekte, güncellenebilmektedir.
Bu nedenle bu değişim ve güncellemeleri de takip etmek gerekmektedir.
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1. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ
KAPSAMINDA STANDARDİZASYON

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Ürün güvenliği konunda mevzuata ilişkin genel bilgiler
2. Mevzuatın kapsamı ve içeriği

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ürün güvenliği neden önem arz etmektedir?
Sizce onay kuruluşları olmasaydı ne gibi dezavantajlar meydana gelebilirdi?
Uygunluk işaretini betimleyiniz.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Temel Kavramlar

Standardizasyon ile ilgili
genel kavramları bilmek
İnsan sağlığını korumak
adına ürünün korunmasına
ilişkin mevzuata hakim
olmak

Ürün güvenliği

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mevzuatta yer alan
kavramları öğrenmek
Mevzuatta yer alan ilgili
maddeleri öğrenmek

4

Anahtar Kavramlar
Ürün güvenliği
Mevzuat
Standardizasyon

5

Giriş
Günümüz dünyasında piyasaya arz edilecek ürünlerin, başta insan sağlığı, can ve
mal güvenliğinin korunması açısından belirlenen asgari güvenlik koşullarını sağlaması,
diğer bir deyişle “ürün güvenliği” önemlidir. Belirlenen kurallar en genel haliyle teknik
düzenlemeler çerçevesinde tanımlanır ve uyulması zorunludur. Bir ürünün güvenli
olduğu, tabi olduğu teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenerek belirlenir ve bu durum
ürün üzerine yerleştirilen işaretler ile gösterilir. “Belgelendirme” de önemli bir süreçtir ve
“Kalite Altyapısı Sistemi’nin varlığı ile mümkündür. Dolayısıyla, standardizasyon,
akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi ve metroloji kavramları ürün güvenliğinin asli
unsurlarıdır.
Ürün Güvenliği ve Denetimi uygulamaları, özellikle Gümrük Birliği ile birlikte
ülke gündemine girmiştir. Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında oluşturulan Gümrük Birliği,
Ürün Güvenliği ve Denetimi alanında ülkemizde yapısal bir dönüşüm sağlamıştır. Ticaret
Bakanlığı bu sürecin başlamasıyla birlikte bu alanda önemli bir rol üstlenmiştir. Bu
kapsamda, ürün güvenliğine ilişkin hukuki altyapının temelini oluşturan 4703 Sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun başta
olmak üzere, ilgili kurumlar ile koordinasyon içinde, ülkemizdeki sistem AB teknik
mevzuatı ile büyük ölçüde uyumlaştırılmıştır. Halen, bu konularda gerekli güncellemeler
yapılmakta, sistemi yürütme çalışmaları sürdürülmektedir.
Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen ya da koordinasyonu yapılan tüm bu
çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde “Ürün Güvenliği ve Denetimi”
uygulamalarının ülkemizde üretim faktör ve süreçlerini olumlu yönde etkilediği bir
gerçektir. Bu kapsamdaki çalışmalar; Türk Malı algısının daha da güçlenmesine yardımcı
olmakta; toplumumuzun güvenli ürün kullanmasına dolayısıyla refah düzeyinin
yükseltilmesine katkı sağlamakta; Türk ihraç ürünlerinin öncelikle Avrupa Birliği olmak
üzere dış pazarlara teknik engellerle karşılaşmaksızın girmesine zemin hazırlamakta;
basiretli işletmelerin, güvenli olmayan ürünlerin yol açtığı haksız rekabetten korunmasına
destek vermektedir.

6

1.1. Ürün Güvenliği Teknik Düzenleme Mevzuatı Genel Bilgisi
Gerek dış ticarete konu gerekse iç piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can
ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması
açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlamasını, teknik
düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmek amacıyla TİCARET Bakanlığınca
ve diğer bakanlıklarla yapılan koordineli çalışmalar neticesinde ürün güvenliğine yönelik
denetimler ülkemizde üç boyutlu yürütülmektedir.
İthalat Aşamasında: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürlüğü, ithal edilen ürünlere ilişkin denetimleri ürünün ülkeye girişi öncesinde Ticaret
Bakanlığı Bölge Müdürlükleri eliyle gerçekleştirmektedir. İthalat denetim sistemimizin
etkinliğine katkı sağlayacak şekilde, bazı ithal ürün gruplarının denetimleri ise Ticaret
Bakanlığı koordinasyonunda, yine ülkeye giriş öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca
yürütülmektedir.
İç Piyasada: İç piyasadaki denetimler, piyasa gözetimi ve denetimi uygulaması
olarak tanımlanmaktadır. Piyasada yapılan bu denetimler, Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ürün grupları bazında uzmanlık ve görev
alanlarına göre belirlenmiş olan 9 farklı Bakanlık ve Kamu Kuruluşu tarafından
yürütülmektedir. Bu denetimler, ülkemizde üretilen ürünlerin yanı sıra ithal edilen
ürünleri de kapsamaktadır.
İhracat Aşamasında: Esasen bu denetim, bazı tarım ürünlerimizi kapsamaktadır.
Bu denetimlerin temel amacı belirli kalite seviyesindeki Türk ürünlerinin Türk malı
imajını korumaya yöneliktir. Bu ürünlerin ilgili teknik düzenleme hükümleri
doğrultusunda ticari kalite denetimleri yine Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğünce yapılırken, sağlık ve bitki sağlığı ile hayvan sağlığı açısından
denetimleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir.

1.2. Ürün Güvenliği ve Standardizasyon Kapsamında ‘Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmî
Gazete
Yayımlandığı Düstur

: 4703
: 29/6/2001
:
: Tarih : 11/7/2001 Sayı 24459
: Tertip : 5
Cilt : 40

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik
için,
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“Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine
bakınız.
″
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk
değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak
bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların
yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa
gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını,
bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanunda geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
c) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,
d) Son ürün: İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler
kapsamındaki ürünlerden piyasaya en son arz edileni,
e) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk
taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azamî
ölçüde koruma sağlayan ürünü,
f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki
yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgarî
güvenlik koşullarını,
g) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî
markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek
veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından
yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve
faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine
ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
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ı) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş
tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını
amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim
yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve
uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması
ihtiyarî olan düzenlemeyi,
j) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere,
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
k) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz
olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
l) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak
yetkili bulunan ve bu Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla
uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu,
m) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun
test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
n) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye
uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin
faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,
o) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları
arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme
faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından belirlenerek, bu Kanunda ve ilgili
teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu
kuruluşunu,
p) Uygunluk işareti: Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere
uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulduğunu
gösteren işareti,
r) Modül: İlgili mevzuat gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk
değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
s) Piyasa gözetimi ve denetimi: Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya arzı
veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak
üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
t) İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel
kriterler çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,
ifade eder.
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Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemeler, Ürünlerin Piyasaya Arzında
Üreticilerin ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri
Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler
Madde 4 – Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından
hazırlanır. (Ek fıkra: 18/6/20177033/65 md.) Yetkili kuruluşlar, teknik düzenlemeleri
insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya
tüketicinin korunması veya enerji verimliliğinin sağlanması gibi bir kamu yararını
gözeterek, rekabeti engellemeyecek şekilde ve gözettiği amacın ötesine geçmeyen, uygun,
orantılı, açık ve uygulanabilir hükümler koyarak hazırlar.
Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri
Madde 5 – Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun
olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya
tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki
ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar
getirmeye ve istisnalar tanımaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik
düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin
bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara;
bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve
teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak
değerlendirilir.
Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz
edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye
uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.
Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj
ve bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte
kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi,
kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer
bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından
değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlaması gerekir.
Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk
taşıyan ürünlerin mevcut olması, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, bir
ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez.
Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark
edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak,
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özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş
ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim
sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin
toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler
kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten
itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili
kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili
kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.
Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri
piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu
risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir.
Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde
üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak
kabul edilir. (Ek cümle: 18/6/20177033/66 md.) Dağıtıcılar, teknik düzenlemelerle
kendilerine getirilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen
belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır.
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar, Onaylanmış Kuruluşlara
İlişkin Esaslar, Onaylanmış Kuruluşların Faaliyetleri, Şube ve Temsilcilikleri ve
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşların Sorumlulukları
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar
Madde 6 – Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının teknik yeterliliğine ilişkin
asgarî kriterler, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanunun uygulama usul ve
esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları, bir teknik düzenleme kapsamındaki
faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten yetkili kuruluşa karşı sorumludur.
Onaylanmış kuruluşlara ilişkin esaslar
Madde 7 – Yetkili kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olan test, muayene ve/veya
belgelendirme kuruluşları arasından, uygun görecekleri sayıda kuruluşu, ilgili teknik
düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin
yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde, bir veya birden fazla teknik düzenleme
kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.
(Değişik ikinci fıkra: 18/6/20177033/67 md.) Yetkilendirilen test, muayene
ve/veya belgelendirme kuruluşunun adı, adresi, uygunluk değerlendirmesi yapacağı
modüller ile ürünler Komisyona bildirilir. Bu kuruluş, Komisyon tarafından Avrupa
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Birliği Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanması ile
onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.
Onaylanmış kuruluşların faaliyetleri, şube ve temsilcilikleri
Madde 8 – Onaylanmış kuruluşların, yurt içinde ve/veya yurt dışında açacakları
şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış
kuruluşlar tarafından düzenlenir.
Onaylanmış
kuruluşlar,
yetkilendirildikleri
uygunluk
değerlendirme
faaliyetlerinin bir kısmını, sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler. Ancak,
yapılan tüm işlemlerden onaylanmış kuruluş sorumludur ve yüklenici kuruluşların
faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların sorumlulukları
Madde 9 – Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, ilgili
teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına
ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir
şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermekle yükümlüdürler.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların, ilgili teknik
düzenlemede ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin
yönetmeliklerde belirtilen şartları kaybettiğinin ve/veya sorumlulukları yerine
getirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu kuruluşların ilgili teknik düzenleme
kapsamındaki faaliyeti yetkili kuruluşça
Gerekli şartların ve/veya sorumlulukların ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre
içinde, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde yerine
getirilmemesi durumunda, yetkili kuruluşça, uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili
teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetine son verilir, onaylanmış kuruluşun ise ilgili
teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü kaldırılır.
(Değişik dördüncü fıkra: 18/6/20177033/68 md.) Onaylanmış kuruluşların
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün
kaldırılmasına ilişkin kararlar yetkili kuruluş tarafından Komisyona bildirilir ve Avrupa
Birliği Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanır.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyetleri ile
ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin
belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve
talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdürler. Faaliyetine son
verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren uygunluk değerlendirme kuruluşları ile
onaylanmış kuruluşlar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk
değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan
uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili
kuruluşa teslim eder. Ancak, uygunluk değerlendirme kuruluşu ile onaylanmış
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kuruluşların söz konusu bilgi, kayıt ve belgelere ilişkin sorumlulukları ilgili teknik
düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça
belirlenecek süre boyunca devam eder.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ürünün Piyasaya Arzının
Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı
Piyasa gözetimi ve denetimi
Madde 10 – Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu
Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılır. Bunlara ilişkin idarî düzenlemeler yetkili kuruluşlarca hazırlanır.
Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördükleri durumlarda,
gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer
almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından
yararlanabilirler. Ancak piyasa gözetimi ve denetiminde nihaî karar, yetkili kuruluşlara
aittir. Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının
imkânlarından yararlanılması ve ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test
ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenir.
Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirecek yetkili kuruluşların isimleri
Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.
Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı
Madde 11 – İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir
ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya
arzı, kontrol yapılıncaya kadar yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur.
Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları
üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili kuruluş;
a)Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,
c)Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları
risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini,
d) (Değişik: 18/6/20177033/69 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler
ve ürünün içerdiği riskler hakkındaki bilgilerin, üretici tarafından etkili olacak şekilde
duyurulmasını, üretici tarafından yapılan duyuru veya duyuru şekli uygun bulunmaz veya
yetersiz görülürse, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın
yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasını,
sağlar.
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Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla
bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın
organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin
doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.
(Ek fıkra: 18/6/20177033/69 md.) İkinci fıkrada yer alan hükümler, yetkili
kuruluş tarafından 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde hazırlanarak
yürürlüğe konulan teknik düzenlemede yer alan diğer önlemlerin alınmasını engellemez.
Bu madde kapsamında alınacak önlemler, gerektiğinde Komisyona iletilir.
Çeşitli Hükümler
Ceza hükümleri (1)
Madde 12 – (Değişik: 23/1/20085728/495 md.)
(Değişik birinci fıkra: 18/6/20177033/70 md.) Bu Kanunun;
a)5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında dört
bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
b)5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında on
dokuz bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar,
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında dört
bin Türk lirasından yetmiş beş bin Türk lirasına kadar,
d)5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında dört
bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar,
e)5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında
iki bin Türk lirasından kırk bin Türk lirasına kadar,
f)5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında on bin Türk
lirasından yetmiş beş bin Türk lirasına kadar,
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme
kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında kırk altı bin Türk lirasından yüz on beş bin
Türk lirasına kadar,
h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk
değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında on bin Türk lirasından
yirmi beş bin Türk lirasına kadar,
idarî para cezası uygulanır.
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Bu Kanundaki idarî para cezaları, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idarî para cezası
ile
cezalandırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması hâlinde uygulanır
Cezalarda yetki ve zaman aşımı
Madde 13 – (Değişik: 23/1/20085728/496 md.)
Bu Kanunda yer alan idarî para cezaları, yetkili kuruluşlar tarafından verilir.
Yönetmelikler
Madde 14 – Bu Kanun kapsamında yer alan;
a)Komisyona, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve diğer Avrupa Birliği kuruluşlarına
yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, yetkili kuruluşların görüşleri alınarak,
Müsteşarlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle,
b)Piyasa gözetimi ve denetimi, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış
kuru
luşlar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca,(1) Çıkarılacak
yönetmeliklerle düzenlenir.
Madde 15 – (23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
EK MADDE 1 – (Ek: 18/6/20177033/71 md.)
Yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitime katılarak piyasa gözetimi ve
denetimi sertifikası almış olan personele, fiilen piyasa gözetimi ve denetimi için
görevlendirilmeleri hâlinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak
ettikleri gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir. Ancak, 6245 sayılı
Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında sayılanlar hakkında bu madde hükmü
uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 16 – Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme
Madde 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1.3. Ürün Güvenliği ve Standardizasyon Kapsamında İdari Para
Cezaları
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/13)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde
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düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 11/11/2017 tarihli ve 30237
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
484)’ndetespit edilen 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 14,47 (on dört virgül
kırk yedi) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar
geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

4703 sayılı Kanun'un 12 nci
Maddesinin birinci fıkrasının
Alt Limit (TL) Üst Limit (TL)
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.578 TL
21.749 TL
4.578TL
4.578TL
2.289 TL
11.447 TL
52.656 TL
11.447 TL

57.235 TL
286.175 TL
85.852 TL
28.617 TL
45.788 TL
85.52 TL
131.640 TL
28.617 TL

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş
tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını
amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim
yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve
uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve
uyulması ihtiyarî olan düzenlemeyi,
Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri,
ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve
hususlarından biri veya birkaçını belirten
düzenlemeyi,

idarî hükümler de dahil olmak üzere,
bunlarla ilgili terminoloji, sembol,
uygunluk değerlendirmesi işlemleri
ve uyulması zorunlu olan her türlü
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Uygulama Soruları
1. İyi uygulama kodu nedir?
2. Uygunluk işareti hakkında bilgi veriniz.
3. Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onay kuruluşları sorumlulukları
hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ürüne teknik düzenleme ve standardizasyonun uygulanmasına dair kanun;
ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk
değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini,
ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili
olarak yapılacak bildirimleri kapsar.
Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması,
montajına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte
kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi,
kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer
bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından
değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlaması gerekir.
Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz
edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye
uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları, bir teknik düzenleme kapsamındaki
faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten yetkili kuruluşa karşı sorumludur.
Yapılan tüm işlemlerden onaylanmış kuruluş sorumludur ve yüklenici kuruluşların
faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.
Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla
bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın
organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin
doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır. Gerekli durumlarda çeşitli cezalar uygulanır.
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Bölüm Soruları
1) Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili
tüm

uygunluk

değerlendirmesi

işlemlerine

tâbi

tutulduğunu

gösteren

işarete……………….. denir.
2) Kanunda belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve
istisnalar tanımaya ……………………..yetkilidir.
3) Kanunda yer alan idarî para cezaları, ………………. tarafından verilir.
4) Komisyona, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve diğer Avrupa Birliği kuruluşlarına
yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, yetkili kuruluşların görüşleri alınarak,
……… tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle yapılır.
5) Üretici tarafından yapılan duyuru veya duyuru şekli uygun bulunmaz veya yetersiz
görülürse, ülke genelinde dağıtımı yapılan ….. gazete ile ülke genelinde yayın yapan
….. televizyon kanalında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulması
sağlanmalıdır.
6) Bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün
piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar kim tarafından geçici olarak durdurulur?
a) Üretici
b) Dağıtıcı
c) Yetkili kuruluş
d) Onay kuruluşu
e) Tüketici

7) Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin
özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?
a) Üretici
b) Tüketici
c) Dağıtıcı
d) Onaylanmış kuruluş
e) Yetkili kuruluş
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8) Piyasa gözetimi ve denetiminde nihaî karar kime aittir?
a) Yetkili kuruluş
b) Onaylanmış kuruluş
c) Üretici
d) Dağıtıcı
e) Belge kuruluşları

9) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında nasıl bir
para cezası uygulanır?,
a) On dokuz bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar
b) Dört bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar
c) Kırk altı bin Türk lirasından yüz on beş bin Türk lirasına kadar
d) On bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar
e) On bin Türk lirasından yetmiş beş bin Türk lirasına kadar

10) 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme
kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında nasıl bir para cezası uygulanır?
a) On dokuz bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar,
b) Dört bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar
c) Kırk altı bin Türk lirasından yüz on beş bin Türk lirasına kadar,
d) On bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar,
e) On bin Türk lirasından yetmiş beş bin Türk lirasına kadar

Cevaplar
1) Uygunluk
2) Cumhurbaşkanı
3) Yetkili kuruluş
4) Müsteşarlık
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5) İki
6) c
7) c
8) a
9) b
10) c
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2. TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI,
TAREKS

23

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli
olmasının nasıl yapılacağı. ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması,
ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların
tespiti ile teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının
önlenmesine dair usul ve esaslarının nasıl belirlendiğini, dış ticarette teknik engellerin
önlenmesine yönelik çalışmaların nasıl yapıldığını öğrenmektir.
Ayrıca dış ticaret uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir sistem olan TAREKS in
ne olduğunu ve işlevlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Denetim sırasında fark edilebilecek en tehlikeli olası durumu tartışınız.
2.Teknik düzenleme rejiminin nasıl güncellenmesi gerektiği konusunda fikir ileri sürünüz.
3 Tareks e kayıt olmak için nereye başvurmak gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Teknik düzenlemeye
uygunluk

Dış ticarete konu ürünlerin
teknik düzenlemelere
uygun ve güvenli
olmasının nasıl yapılacağı.

Teknik düzenlemenin
uygulanması

ilgili teknik mevzuatın dış
ticarete uyarlanması,
uygulanması, ithalatta ve
ihracatta denetim
yapılması veya
yaptırılması
TAREKS ile ihracat ve
ithalatta gerçekleştirilen
denetimlerin, ekonomik ve
ticari hayatın gereklerine
uygun, en son teknolojinin
imkânlarından
yararlanarak çağdaş bir
hizmet anlayışıyla
yürütülmesi,
denetimlerinin risk esaslı
olarak elektronik ortamda
yapılması

TAREKS,
DIŞ TİCARETTE RİSK
ESASLI KONTROL
SİSTEMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE
DENETİMİ )

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mevzuatta yer alan
yönetmeliklerin
incelenmesi
Mevzuatta yer alan
yönetmeliklerin
incelenmesi

Tareks sistem incelemesi
ve değerlendirmesi
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Anahtar Kavramlar

Teknik düzenleme
Uygulamalar
Tareks
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Giriş
Teknik düzenlemeler rejimi kararı, ürünlere ilişkin teknik mevzuatı dış ticarete
uyarlamaya, diğer yetkili kuruluşlarla işbirliği halinde dış ticarette uygulamaya
ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yöneliktir. Dış ticarete konu ürünlerin
teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği gereklerine uygun olup olmadığına
ilişkin denetim yapmaya ve yaptırmaya veya ilgili mevzuatın diğer bakanlık ve
kuruluşlara verdiği yetkiler saklı kalmak üzere denetim yapacak kuruluşları belirlemeye
yöneliktir.
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2.1. Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; dış ticarete konu ürünlerin teknik
düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmek; bu çerçevede ilgili teknik
mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması
veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun
ve güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları
belirlemek; dış ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; teknik
düzenlemeler, ürün güvenliği ve denetime dair mevzuat, politika ve uygulamaları
koordine etmek ve uluslararası yükümlülüklere uygunluğunu sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Karar; dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik
düzenlemeleri, yapılacak denetimleri, denetim yapacak kuruluşları, yetkili kuruluşların bu
çerçevedeki yetki ve sorumluluklarını, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını,
alınacak önlemleri, uygulanacak müeyyideleri ve ilgili bildirimleri kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili
kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski,
c) Denetim: Dış ticarete konu bir ürünün bu Karara, bu Karara dayalı teknik
düzenlemelere veya genel ürün güvenliği gereklerine uygun olup olmadığının tespiti
amacıyla yapılan faaliyeti,
ç) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk
taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami
ölçüde koruma sağlayan ürünü,
d) İthalatçı: Bir ürünü yurt dışından getirerek piyasaya arz eden Türkiye’de
yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine
üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsü
29

bulunmamakla birlikte yürürlükteki mevzuata istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi
tanınan ortaklıkları,
f) Kalite (ticari): Bir ürünün veya hizmetin belli bir ihtiyacı karşılayabilme
yeteneğini belirleyen standartları veya özellikleri zorunlu uygulamaya koyan teknik
düzenlemelerde öngörülen asgari vasıfların tümünü,
g) Standart:
Bir
ulusal
veya
uluslararası
standardizasyon kuruluşu
tarafından kabul edilen, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını
amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün vasıflarını, işleme veya üretim
yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme
veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak
belirleyen uyulması ihtiyari düzenlemeyi,
ğ) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme ve üretim yöntemlerini,
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk
değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen ve uyulması zorunlu
her türlü düzenlemeyi,
h) Yetkili kuruluş: Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün
grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle
yetkili kılınan kamu kuruluşunu,
ifade eder.

Yetki
MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde;
a) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya, diğer yetkili
kuruluşlarla işbirliği halinde dış ticarette uygulamaya ve uygulamaya ilişkin usul
ve esasları belirlemeye,
b) Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği
gereklerine uygun olup olmadığına ilişkin denetim yapmaya ve yaptırmaya veya ilgili
mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler saklı kalmak üzere denetim
yapacak kuruluşları belirlemeye,
c) İç piyasaya yönelik teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin dış ticarette
denetime esas olacak özelliklerini tespit etmeye veya ettirmeye ve bu özelliklere göre
denetim yapmaya veya yaptırmaya,
ç) Türk standartlarından veya uluslararası standartlardan ihtiyaç duyulanları
ihracatta veya ithalatta uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya ve bu
standartlara göre denetim yapmaya veya yaptırmaya,
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d) Standart dışı, atık, artık ve çevre yönünden risk taşıyan maddelerin ithaline ve
ihracına ilişkin düzenlemeleri yapmaya,
e) Dış ticarette denetim yapan kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaya,
f) İthalat ve ihracat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi arasında uyum,
işbirliği ve bilgi akışını sağlamaya, buna ilişkin enformasyon altyapısını oluşturmaya,
denetimlerle ilgili ulusal ve uluslararası bildirim sistemlerini kurmaya ve bildirimleri
yapmaya, bu faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerekli çalışmaları
yapmaya ve raporlar hazırlamaya,
g) İhraç ürünlerine teknik engel uygulayan ülkelerin uygulamalarının
kaldırılmasını teminen girişimde bulunmaya, görüşmeler yapmaya, uluslararası
anlaşmalar
çerçevesinde
gerekli
tedbirleri
almaya,
karşılıklı
tanıma ve
işbirliği anlaşmaları yapmaya,
ğ) İhraç tarım ürünlerinin alıcı ülke pazarlarının taleplerini karşılayacak nitelikte
ihracını teminen bu ürünlerden gerekli görülenlerin çeşidini, yetiştirildikleri bölgenin
özelliklerini ve ulaşım durumunu göz önüne alarak uygun kesim, toplama ve ihraç
tarihlerini belirlemek üzere ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya,
h) İhracata konu tarım ve gıda ürünlerinin insan, hayvan veya bitki sağlığı ve
yaşamı ile tüketicinin ve çevrenin korunması bakımından alıcı ülkede Türk mallarının
itibarına veya ihracata zarar verdiğinin tespiti halinde ilgili kuruluşlarla müştereken tedbir
almaya,
ı) Bu Karara dayalı teknik düzenlemelerde ve her aşamada denetimlerde değişiklik
yapmaya ve önlem almaya, denetim hizmeti karşılığında alınacak ücretin taban ve
tavanını ve ödeme usulünü belirlemeye, denetimlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
istemeye, münhasıran Bakanlıkça yapılacak ve yaptırılacak denetimlerde numune alımına
ve analiz için laboratuvarları yetkilendirmeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
i) Bu Karara dayalı teknik düzenlemelerde ve denetim işlemlerinde gerekli
hallerde değişiklik yapmaya, izin vermeye, istisna getirmeye, özel ve zorunlu durumları
inceleyip sonuçlandırmaya,
j) Dış ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak uluslararası
gözetim şirketlerinin tabi olacakları şartları tespit etmeye,
k) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Ticarette Teknik
Engeller Anlaşması yükümlülükleri ve Avrupa Birliği ile karşılıklı yükümlülükler
kapsamında, teknik düzenlemeler ile denetime ilişkin mevzuat ve mevzuat
değişikliklerinin Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasına ve Avrupa Komisyonuna
bildirimini yapmaya,
l) İthal ürünlerin ciddi risk taşıdığının veya mevzuatına uygun olmadığının piyasa
gözetimi ve denetimi veya diğer yollardan tespiti halinde gerektiğinde ithalatta denetim
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yapmaya veya yaptırmaya, bu ürünlerin ciddi zarara sebebiyet verdiği durumlarda üretici
veya ihracatçı ülkeler nezdinde girişimde bulunmaya veya ihtiyaç halinde üretici veya
ihracatçı ülkelerle işbirliği mekanizmaları kurmaya ve işletmeye,
Bakanlık yetkilidir.

2.2. Dış Ticarette Denetim, Sorumluluklar, Malların Serbest
Dolaşımı, Bildirimler
Dış ticarette denetim
MADDE 5 – (1) Dış ticarette denetim çok taraflı ve ikili anlaşmalar, bu Karar,
zorunlu standartlar dahil teknik düzenlemeler, bu Karara dayalı yönetmelikler, tebliğler,
yazılı bildirimler ve talimatlar çerçevesinde ve risk analizi yöntemiyle yapılır.

İthalat denetimi
MADDE 6 – (1) İthalat denetiminde insan, hayvan veya bitki sağlığı ve yaşamı ile
tüketicinin ve çevrenin korunması ve 11 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer
kamu yararları esas alınır.

İthalat denetimi ile piyasa gözetimi ve denetiminde işbirliği
MADDE 7 – (1) Bakanlık, ithalat denetimi sırasında ciddi risk taşıdığı veya
mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında piyasa gözetimi ve denetimi
yapan kuruluşlara acilen bilgi verir.
(2) Piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlar, ciddi risk taşıdığını veya
mevzuata uygun olmadığını tespit ettikleri ürünler ile buna karşı aldıkları önlemler
hakkında Bakanlığı acilen bilgilendirir ve ithalatta önlem alınmasını talep edebilir.
(3) Bakanlık, ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla bu maddede düzenlenen önlemlerin
alınması ve gerektiğinde risk altındaki kişilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
amacıyla etkin ve hızlı işbirliği yapar.

İhracat denetimi
MADDE 8 – (1) İhracat denetiminde ticari kalite esas alınır ve insan, hayvan veya
bitki sağlığı ve yaşamı, tüketicinin ve çevrenin korunması ile 11 inci maddenin ikinci
fıkrasında sayılan diğer kamu yararları gözetilir.
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(2) İhracata konu tarım ve gıda ürünlerinin insan, hayvan veya bitki sağlığı ve
yaşamı ile tüketicinin ve çevrenin korunması bakımından alıcı ülkede Türk mallarının
itibarına veya ihracata zarar verdiğinin tespiti halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığıyla işbirliği halinde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ihracatta denetim
yapılır.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 9 – (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin teknik düzenlemesine ve genel
ürün güvenliği gereklerine uygun olmasından sorumludur. İthalatçının bu sorumluluğu,
ürün piyasaya arz edildikten sonra da devam eder.

İhracatçının sorumluluğu
MADDE 10 – (1) İhracatçı, ihraç ettiği ürünlerin kaliteli, güvenli ve ihracatta tabi
olacağı teknik düzenlemelerde öngörülen diğer hususlara uygun olmasından sorumludur.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında malların serbest dolaşımı
MADDE 11 – (1) TürkiyeAvrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı
kapsamında olmak kaydıyla, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’ne üye bir ülkede mevzuatına
uygun olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün ihracı, ithali veya transit
geçişi engellenemez.
(2) Ancak, genel ahlak, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan veya
bitki sağlığının ve yaşamının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan
ulusal varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle veya ulusal
yargı organları veya Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından kamu yararı vasfı kabul
görmüş, tüketicinin, çevrenin ve yol güvenliğinin korunması gibi diğer gerekçelerle
malların ithaline, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına, ihracına veya transitine
yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. Bu yasaklama veya kısıtlamalar, Türkiye ile
Avrupa Birliği arasındaki ticarette keyfi bir ayrım aracı veya örtülü bir kısıtlama aracı
oluşturamaz.

Uygulama birliği ve bildirim yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) Teknik düzenlemelerin ve denetimlerin dış ticarette
koordinasyonu, takibi, bildirimi ve şeffaflığı için uygulama birliği ve yeknesaklık bu
Karar çerçevesinde sağlanır. Yetkili kuruluşlar hazırladıkları teknik düzenlemeleri taslak
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aşamasında iken görüşü alınmak üzere Bakanlığa (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürlüğü) bildirir.
(2) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Ticarette Teknik
Engeller Anlaşması taahhütlerinin ve Avrupa Birliği ile karşılıklı yükümlülüklerin
gerektirdiği hallerde yetkili kuruluşlar hazırladıkları teknik mevzuat taslaklarını ilgili
mevzuata uygun olarak Dünya Ticaret Örgütüne ve Avrupa Komisyonuna bildirilmek
üzere Bakanlığa (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) iletir.
(3) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kısıtlama ve yasaklamaların
gerekçeleri, ilgili mevzuat ve Gümrük Birliğince öngörülen bildirim prosedürleri takip
edilerek Avrupa Komisyonuna bildirilir.
(4) Yetkili kuruluşlar, Bakanlığın 4 üncü madde çerçevesindeki görevlerini etkin
ve hızlı olarak yapmasına yardımcı olur ve bu amaçla ilgili enformasyon ve bildirim
sistemlerine bilgilerin gizliliğine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla gerekli desteği sağlar.

Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler
Alınacak önlemler
MADDE 13 – (1) Dış ticarete konu bir ürünün bu Karara ve bu Karara dayalı
teknik düzenlemelere uygun olmadığının tespiti halinde, masrafları ithalatçıdan veya
ihracatçıdan karşılanmak üzere, riskle orantılı olarak aşağıdaki önlemlerden biri veya
birkaçı alınır:
a) Ürünün ithalatına veya ihracatına izin verilmemesi.
b) Bu Karara ve bu Karara dayalı teknik düzenlemelere uygunsuzluğun ithalatçı
veya ihracatçı tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde bunu sağlamak için
ithalatçının veya ihracatçının uyarılması.
c) Bu Karara ve bu Karara dayalı teknik düzenlemelere uygunsuzluğun
giderilmediği veya bunun imkansız olduğu durumlarda, ürünün kısmen veya tamamen
imhası veya işlevsiz hale getirilmesinin sağlanması.
(2) İhracata konu tarım ve gıda ürünlerinin 8 inci maddenin ikinci fıkrasına
istinaden yapılacak denetiminde Türk mallarının itibarına veya ihracata zarar verdiği
tespit edilen olumsuzluğun giderilmesi için ihracatçıya uyarıda bulunulur. Olumsuzluğun
giderilememesi veya giderilmesinin mümkün olmaması halinde ürünün ihracatına izin
verilmez.

Uygulanacak müeyyideler
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MADDE 14 – (1) Bu Karara, bu Karara dayalı yönetmeliklere, tebliğlere, yazılı
bildirimlere, talimatlara veya taahhütnamelere aykırı hareket edenler, sahte belge
kullananlar ve belgelerde tahrifat yapanlar hakkında, ilgili mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, fiilin ağırlığına göre ayrıca aşağıdaki müeyyidelerden biri veya birkaçı
uygulanır:
a) Firmanın yazılı uyarılması.
b) Firmanın bu Karara istinaden yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden
süreli veya süresiz men edilmesi.
c) Firmanın ithalatının veya ihracatının süreli veya süresiz durdurulması.
ç) Uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetten süreli veya süresiz men edilmesi
veya statüsünün geri alınması.
d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için
FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince
ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi
uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.
(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında uygulanacak müeyyideler Resmi
Gazete’de yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 15 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı
yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatta 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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2.3. TAREKS: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi
TAREKS güvenlik, teknik mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından
tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat
denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkân veren web tabanlı
bir uygulamadır.
TAREKS ile ihracat ve ithalatta gerçekleştirilen denetimlerin, ekonomik ve ticari
hayatın gereklerine uygun, en son teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir
hizmet anlayışıyla yürütülmesi amaçlanmaktadır. Böylece, kaynakların etkin ve verimli
bir şekilde kullanılması, maliyetlerin azaltılması, denetim başvuru ve işlemlerinin
kolaylaştırılması ve yeknesaklaştırılması sağlanmaktadır.
TAREKS çerçevesinde yürütülen denetimler yoluyla, ihracat ve ithalata konu olan
her ürün partisinin denetlenmesi anlayışı değiştirilmiş, ithalat ve ihracata konu ürünlerden
belirlenen kriterler çerçevesinde riskli olduğu tespit edilenler TAREKS üzerinden
belirlenerek, fiili denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşmıştır
İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz
edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı,
çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını
taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir.
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler mevzuatı kapsamında yürütülen ithalatta
ürün güvenliği denetimlerinde, 2005 yılından beri ilgili kuruluşlarca Avrupa Birliği teknik
mevzuatı esas alınarak uyumlaştırılmış ve iç piyasada yürürlüğe konulmuş olan teknik
mevzuat kapsamına giren ürünlerin ithalatta denetlenmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu mevzuat çerçevesinde, yerli ve ithal tüm ürünlerin aynı kurallara tabi
olması, üretime ve yatırıma giden ham ve ara malların değil, tüketiciye yönelik riskli
ürünlerin denetlenmesi, kıt kamu kaynaklarının daha az sayıdaki bu riskli ürünlere
yönlendirilmesi hedeflenmektedir.
Denetlenecek ürünler ve denetim prosedürleri, yetkili kamu kurumları tarafından
iç piyasada yürürlüğe konulmuş olan teknik mevzuata (yönetmeliklere/standartlara) göre
belirlenmekte ve her yıl ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının da görüşleri
alınmak suretiyle Tebliğler halinde yayımlanmaktadır.

2.3.1. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53 TAREKS ‘Dış
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği’
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler
mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin Dış Ticarette Risk
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Esaslı Kontrol Sistemi aracılığıyla yerine getirilmesi halinde, bu işlemlere konu olacak
firmaların elektronik ortamda tanımlanmasına ve firmalar adına işlem yapacak
kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü
maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik
düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin
elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı
uygulamayı,
c) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir
elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik
doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
ç) Elektronik imza mevzuatı: 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe
konulan diğer mevzuatı,
d) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman
damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,
e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerine
konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,
f)
Grup
Başkanlıkları:
Bakanlığın
Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

Bölge

Müdürlüklerine

bağlı

g) Kamu Kurumu kullanıcısı: TAREKS kapsamında firmaların denetim, uygunluk
ve izin işlemlerinde görev alan ve Bakanlık personeli hariç olmak üzere kamu kurumları
adına işlem yapan kişileri,
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ğ) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere
yetkilendirilmiş kişileri,
h) Mobil elektronik imza: Bakanlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin
sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartını kullanarak oluşturulan ve
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki
elektronik sertifikayı,
ı) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu
maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı
ifade eder.

Nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imza temini
MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan
nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorundadır.
(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi dolmamış veya
yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar TAREKS için
kullanılabilir.

Firmaların tanımlanması
MADDE 5 – (1) Firmalar, internet üzerinden Bakanlık internet sayfasındaki
“Eİmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Firma Tanımlama” uygulamasında açılan
ekranda istenen bilgileri girer. Bu işlem, nitelikli elektronik sertifika ya da mobil
elektronik imza ile imzalanarak gerçekleştirilir.
(2) Firma tanımlaması, firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve
ilzama yetkili kişiler veya bunların noter kanalıyla düzenlenmiş TAREKS taahhütnamesi
çerçevesinde görevlendirdiği kişiler tarafından yapılır.
(3) Her vergi numarası için bir firma tanımlaması yapılır. Aynı vergi numarası ile
faaliyet gösteren şubeler tek firma kabul edilir. Firma tanımlaması onaylandıktan sonra
şubeler TAREKS üzerinden ayrı ayrı kaydedilebilir.

Kullanıcıların yetkilendirilmesi
MADDE 6 – (1) Firma tanımlaması yapılmış firmalar adına TAREKS vasıtasıyla
işlem yapmak isteyen kişiler kullanıcı olarak yetkilendirilir. Bu kapsamda, söz konusu
kişiler sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı
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kullanarak, Bakanlık internet sayfasındaki “Eİmza Uygulamaları” bölümünde yer alan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulaması ile yetkilendirme başvurusunda bulunur.
(2) İlk yetkilendirme başvurusu üzerine, aşağıda belirtilen belgeler dilekçe ekinde
ilgili Grup Başkanlığına iletilir.
a) İmza sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler için
düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
b) Ticaret Sicili Gazetesi: Firmanın tacir veya sanayici olması durumunda, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası ile ticaret sicil
memurluğunca onaylı örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu
gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri),
c) Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi: Firmanın esnaf veya sanatkâr olması
durumunda, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil
tasdiknamesinin aslı ya da sicil müdürlüğünce onaylı örneği,
ç) TAREKS taahhütnamesi: Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanarak
Bakanlık internet sayfasındaki “Eİmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun
ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı,
d) Mükellefiyet yazısının aslı ya da noter onaylı örneği.
(3) Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda
yapılabilir. Bu durumda, TAREKS taahhütnamesi yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı
düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.
(4) Aynı firma için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında,
TAREKS taahhütnamesi hariç olmak üzere ikinci fıkrada sayılan ve geçerliği devam eden
belgeler tekrar aranmaz.
(5) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik
sertifika ya da mobil elektronik imza temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme
başvurusu yapması gerekmez.

Tanımlama ve yetkilendirme onayı
MADDE 7 – (1) Firma tanımlama ve yetkilendirme başvurusu üzerine, firmanın
sunduğu belgelerin usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra, Grup Başkanlığınca
TAREKS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır. Usulüne uymayan başvurular işleme
alınmaz.
(2) Belgelerin eksik ya da usulüne uygun olmaması ya da internet üzerinden girilen
bilgilerin belgelerle uyuşmaması durumunda, firma tarafından eksik ve/veya usulüne
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uygun olmayan belgeler tamamlanır ve/veya firma tanımlamasına dair bilgilerde gerekli
değişiklikler yapılır.
(3) Grup Başkanlığı, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili
mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da
firmanın tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Talepler
elektronik posta veya yazıyla firmaya bildirilir.
(4) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yetkilendirme talebinin sonucunu başvuru
sahibinin “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan ettiği elektronik posta
adresine bildirir. Bakanlık ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir.

Yetki süresinin uzatılması
MADDE 8 – (1) Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır.
Süre uzatımı talebinde, ilgili Grup Başkanlığına her kişi için ayrı olmak üzere yeni
TAREKS taahhütnamesi verilmesi gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına
kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.
(2) Süre uzatımında, daha önce firma tarafından bu Tebliğin 6 ncı maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez.
Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ile farklı
olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.
(3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden firmalar adına işlem yapan
kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için
gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin
kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname
kabul edilir.

Yetkinin iptali
MADDE 9 – (1) Kullanıcının yetkisi, firmanın ilgili Grup Başkanlığına yazılı
başvurusu üzerine iptal edilir. Başvuruda, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce
Bakanlık internet sayfasındaki “Eİmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun
olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.
(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, bunun noter kanalıyla veya
iadeli taahhütlü olarak firmaya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Grup Başkanlığına
sunulması üzerine yetki iptal edilir.
(3) Firma tanımlamasının iptali veya vergi numarasının değişmesi durumunda, o
firma için yetkilendirilen tüm kullanıcıların yetkileri Bakanlıkça re’sen iptal edilir.
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Yetkinin askıya alınması
MADDE 10 – (1) Firmanın Bakanlık internet sayfası “E-İmza Uygulamaları”
bölümünde yer alan telefon numaralarını arayarak yapacağı başvuru ile firma adına işlem
yapan kullanıcıların yetkisi geçici süreyle askıya alınabilir.
(2) Firmanın talebi üzerine askıya alınan yetkinin iptali için, Bakanlık internet
sayfasındaki “Eİmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter
kanalıyla düzenlenmiş azilname ile yedi iş günü içinde Grup Başkanlığına başvurulur.
Aksi durumda, askıya alma işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır.

Güncelleme işlemleri
MADDE 11 – (1) Onay işleminden önce, “Firma Tanımlama” uygulaması
aracılığıyla firmaya ilişkin bilgiler değiştirilebilir ya da firma tanımlaması iptal edilebilir.
Bu işlemler, nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza ile imzalanır.
(2) Onay işleminden sonra, vergi numarası ve/veya firma unvanı dışındaki
değişiklikler için ayrıca belge aranmaz.
(3) Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri
askıya alınır. Söz konusu değişiklik için 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca istenen
belgelerin dilekçe ekinde Grup Başkanlığına sunulması üzerine, askıya alınan yetkilerin
kullanıma açılması için onay işlemi başlatılır.
(4) Vergi numarasının değişmesi durumda, firma bu durumu tevsik eden belgeleri
Grup Başkanlığına sunar. Grup Başkanlığı firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı
firma tanımlamasının ve kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır. Yeni vergi
numaralı firmanın tanımlanması ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi gerekir. Önceki
vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, bu Tebliğin diğer hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, firmanın tanımlanması ve kullanıcılarının yetkisi iptal edilmez.
(5) Faaliyetine son veren firma bu durumu tevsik eden belgeleri Grup Başkanlığına
sunar. Grup Başkanlığı firma tanımlamasının ve kullanıcı yetkilerinin iptali için onay
işlemini başlatır.
(6) Firma tanımlamasına veya kullanıcılarına dair bilgi ve belgelerdeki
değişiklikler, en geç beş iş günü içinde bu Tebliğe uygun olarak firma tarafından Grup
Başkanlığına bildirilir. Aksi halde, diğer mevzuat saklı kalmak kaydıyla, firmanın
tanımlanması ve kullanıcılarının yetkileri derhal askıya alınır. Askıya alma işlemi ancak
eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılır.
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Grup Başkanlıklarına başvuru
MADDE 12 – (1) Firma tanımlaması, kullanıcı yetkilendirmesi, süre uzatımı, iptal
ve bunlara ilişkin bir firmanın işlemleri ilk müracaat edilen Grup Başkanlığı nezdinde
takip edilir.

Yetki
MADDE 13 – (1) Bakanlık; bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya,
düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel
ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları
gidermeye yetkilidir.
(2) TAREKS’in uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan
elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.

nedenlerle

(3) Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı
firmanın tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen nitelikli elektronik sertifika ya da mobil
elektronik imza sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça iptal edilir.
(4) Kamu Kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili
kurumlarla yapacağı protokoller çerçevesinde ayrıca belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) İlgili mevzuatta, 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette
Standardizasyon Tebliğine yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik
düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin
elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı
uygulamayı, ifade eder.
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Uygulama Soruları
1) 2011/53 sayılı tebliğin adı nedir?
2) Onay işlemlerinden sonra ayrıca bir belge aranır mı?
3) Firma tanımlanması kimin nezdinde yapılır?
4) Teknik Düzenleme Rejimi Kararı kaç maddeden oluşur?
5) ihracatçının taşıdığı riskleri tartışınız.
6) Bakanlığın yetkisinde olan kararları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dış ticarette denetim çok taraflı ve ikili anlaşmalar, bu Karar, zorunlu
standartlar dahil teknik düzenlemeler, bu Karara dayalı yönetmelikler, tebliğler, yazılı
bildirimler ve talimatlar çerçevesinde ve risk analizi yöntemiyle yapılır.
Bakanlık, ithalat denetimi sırasında ciddi risk taşıdığı veya mevzuata uygun
olmadığı tespit edilen ürünler hakkında piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlara
acilen bilgi verir.
Piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlar, ciddi risk taşıdığını veya
mevzuata uygun olmadığını tespit ettikleri ürünler ile buna karşı aldıkları önlemler
hakkında Bakanlığı acilen bilgilendirir ve ithalatta önlem alınmasını talep edebilir.
Bakanlık, ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla bu maddede düzenlenen önlemlerin
alınması ve gerektiğinde risk altındaki kişilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
amacıyla etkin ve hızlı işbirliği yapar.
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sisteminin ürün güvenliği ve teknik
düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin yerine
getirilmesi halinde, bu işlemlere konu olacak firmaların elektronik ortamda
tanımlanmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair
usul ve esasları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin teknik düzenlemesine ve genel ürün
güvenliği gereklerine uygun olmasından sorumludur. İthalatçının bu sorumluluğu,
………………………………………………………………………………..
devam
eder.
2) Yetkili kuruluşlar hazırladıkları teknik mevzuat taslaklarını ilgili
mevzuata uygun olarak …………………………. ve Avrupa Komisyonuna
bildirilmek üzere Bakanlığa (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) iletir.
3) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün
ihracat için FOB ve ithalat için CIF ………. değeri alınır.
4) Uygulanacak müeyyideler ………………………….. yayımlanır.
5) Aşağıdakilerden hangisi ithalat denetimi sırasında ciddi risk taşıdığı veya
mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında piyasa gözetimi ve denetimi
yapan kuruluşlara acilen bilgi verir?
a) Onay kuruluşları
b) Ekonomi Bakanlığı
c) Cumhurbaşkanlığı
d) Yetkili kuruluş
e) Dış Ticaret Müsteşarlığı

6) İhracata konu tarım ve gıda ürünlerinin insan, hayvan veya bitki sağlığı ve
yaşamı ile tüketicinin ve çevrenin korunması bakımından alıcı ülkede Türk
mallarının itibarına veya ihracata zarar verdiğinin tespiti halinde hangi bakanlıkla
işbirliği halinde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ihracatta denetim yapılır?
a) Ekonomi Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı
c)Sağlık Bakanlığı
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
e) Turizm Bakanlığı
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7) İhracata konu tarım ve gıda Türk mallarının itibarına veya ihracata zarar
verdiği tespit edilen olumsuzluğun giderilmesi için ihracatçı uyarıya uymazsa
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) İkinci bir uyarıda bulunulur.
b) Ürünün ihracatına izin verilmez.
c) Ürün ihraç edilir.
d) Hapis cezası uygulanır.
e) Para cezası verilir.

8) Yönetmeliklere uymayanlar, , sahte belge kullananlara hangisi
uygulanmaz?
a) Firmanın yazılı uyarılması.
b) Firmanın bu Karara istinaden yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden
süreli veya süresiz men edilmesi.
c) Firmanın ithalatının veya ihracatının süreli veya süresiz durdurulması.
d) Uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetten süreli veya süresiz men edilmesi
veya statüsünün geri alınması.
e) Hapis cezasının verilmesi

9) Güvenlik, teknik mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından
tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat
denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkân veren web
tabanlı uygulama …………………… olarak adlandırılır.
10) TAREKS aracılığıyla yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerine konu
olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişilere …………………………
denir.
11) TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişilere ……………… denir.
12) Yetkilendirme başvuruları ……………………………… üzerinden yapılır
13) Firma tanımlaması ve diğer işlemler ……………………………nezdinde
takip edilir
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14) Tareks sisteminde firma için yetkilendirilen tüm kullanıcıların yetkileri
hangi durumlarda Bakanlıkça re’sen iptal edilir?
a) Firma adresinin değişmesi
b) Firma yetkilisinin değişmesi
c) Firma tanımlamasında eksik belge sunulması
d) Firma tanımlamasının iptali veya vergi numarasının değişmesi
e) Firma tanımlamasının hatalı yapılması

15) Kullanıcının yetkisi iptal edilirken başvuruda firmayı temsil ve ilzama
yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “Eİmza Uygulamaları” bölümünde
yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenen hangi belge
aranır aranır?
a) Zeylname
b) Talepname
c) Azilname
d) Taahhütname
e) Beyanname

16) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sisteminde başvurular nasıl yapılır?
a) TAREKS
b) Gümrük beyannamesi
c) Evrim
d) Ulukom
e) Talepname

Cevaplar
1) Ürün piyasaya arz edildikten sonra
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2) DTÖ’ ye
3) %60
4) Resmi gazetede
5) B
6) B
7) D
8) E
9) iTareks
10) firma
11) kullanıcı
12) e-imza uygulamaları
13) Grup başkanlığı
14) D
15) C
16) e
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3. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: İHRACATTA
TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI
YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN
SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
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Bu Bölümde Neler öğreneceğiz?
Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler ile ihracatta ticari kalite
denetimine tâbi ürünlerin hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi ve
sınıflandırılmaları göreceğiz. Firmaların sınıflandırmalarının neye göre belirlendiği ve
sistem üzerinden hangi adımların takip edildiğini de inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) IFS (International Food Standard) nedir?
2) FFSC 22000 nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE
DENETİMİ: 2017/22)
İHRACATTA TİCARİ
KALİTE
DENETİMLERİNİN RİSK
ESASLI YAPILMASI
AMACIYLA
FİRMALARIN
SINIFLANDIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bu Tebliğin amacı, ürün
güvenliği ve teknik
düzenlemeler ile ihracatta
ticari kalite denetimine
tâbi ürünlerin hangi
sıklıkta denetime tâbi
tutulacağının belirlenmesi
ve sınıflandırılmaları
göreceğiz.

Uygulamacı kuruluşlarda
örnek kontrol belgelerini
alıp incelemeliyiz
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Anahtar Kavramlar
İhracatta kalite
Ticari Denetimler
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3.1. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22) İhracatta Ticari Kalite
Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların
Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
3.1.1 Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler
mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak
hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden
firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen
firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesi ile
31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış
Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,
c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik
düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin
elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı
uygulamayı,
d) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez
Müdürlüğünü,
e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,
f) Firma: İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya
işlenmesini ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler
ile bunların temsilcilerini,
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g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
ğ) Grup Başkanlığı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri
Grup Başkanlıklarını,
h) İşletme: Ürünün ihracata hazırlanması amacıyla firmanın merkezinde ya da
başka yerlerde birbirinden bağımsız şekilde firmanın aynı vergi numarasına bağlı olarak
faaliyet gösteren her bir işletmeyi,
ı) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak
kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO 9000, ISO 9001, ISO
22000, HACCP, GAP, GLOBALGAP, BRC Global Standard For Food Safety, İyi Tarım
Uygulamaları Sertifikası, IFS (International Food Standard), FFSC 22000 belgelerinden
biri veya birkaçını,
i) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvuruları ile sınıflandırılan firmaların
ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıları (depo, makine, üretim
bandı, laboratuvar ve benzeri), Sorumlu Denetçileri, laboratuvar elemanları ve
faaliyetlerini değerlendirmek veya denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az
biri Ürün Denetmeni olmak üzere en az iki kişiden oluşturulan ekibi,
j) Laboratuvar elemanı: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere göre fiziksel ve
kimyasal analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünün özelliğine göre gıda
mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),
k) Marka Tescil Belgesi: Sınıflandırma başvurusunda bulunan firmaya ait
markanın, Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunu gösteren veya yurt dışında tescil
edilmiş olması durumunda ilgili ülke makamlarınca düzenlenmiş belgeyi,
l) Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili teknik
düzenlemelere uygun olmama ihtimali çerçevesinde; ürünün niteliği, üretim dönemi,
fiyatı, hava şartları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama şartları, taşıma aracı ve ticareti
yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, firmanın teknik altyapısı,
büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim
tesisinin altyapısı ve taşıma şartları, önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar
(geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer
Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı
yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler ve ürünün uygunsuzluğunu
gösterebilecek diğer tüm bilgiler dikkate alınarak fiili denetime tâbi tutulması gereken
ürünlerin belirlenmesi işlemini,
m) Sorumlu Denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış ve
bu Tebliğ uyarınca aranan gerekli şartları sağlayarak Sorumlu Denetçi olmaya hak
kazanan kişileri,
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n) Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere
uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan
denetimini,
o) Ürün Denetmeni: İhracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme
yetkisini haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip
denetmen ve denetmen yardımcılarından oluşan personeli,
ifade eder.

Sınıflandırma
MADDE 4 – (1) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin ihracatta hangi sıklıkla
ticari kalite denetimine tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla firmaların işletmeleri
ürün veya ürün grubu bazında olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

SINIF
A

B

C
D

AÇIKLAMA
Tescilli markası ile faaliyette bulunan, Kalite Sistem Belgesi ile
ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo,
makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu
Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar
Kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli
teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri)
sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar
elemanı çalıştıranlar
Ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo,
makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu
Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar
A, B veya C sınıflarına girmeyenler

(2) Şartları “A”, “B” veya “C” sınıflarından birine uymakla birlikte bu Tebliğ
kapsamında sınıflandırma başvurusu yapmamış ya da başvuru yapmakla birlikte “A”, “B”
veya “C” olarak sınıflandırılmamış işletmeler “D” sınıfı olarak kabul edilir.
(3) Sınıflandırma, yalnızca ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı
uyarınca ihracatta gerçekleştirilen ticari kalite denetimlerinin risk analizi esaslı
yapılmasında veri amaçlı kullanılır.

Sınıflandırma başvurusu
MADDE 5 – (1) Sınıflandırma başvurusu işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu
Bölge Müdürlüğüne (Ek1) TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru tarihini takip eden en geç
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yedi iş günü içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir.
TAREKS’e elektronik olarak yüklenen bilgi ve belgeler, talep edilmesi halinde ilgili
Bölge Müdürlüğüne sunulur.
(2) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin TAREKS’e
elektronik ortamda yüklenmemesi veya Bölge Müdürlüğüne iletilmemesi durumunda,
sınıflandırma başvurusu Bölge Müdürlüğünce reddedilir.

SINIF
A

B
C

BAŞVURUDA ARANAN BİLGİ VE BELGELER
Marka Tescil Belgesi
Kalite Sistem Belgesi
Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca düzenlenmiş Kapasite Raporu
(Kapasite Raporu düzenlenmeyen durumlar için Ekspertiz Raporu dahil
olmak üzere ilgili kurumdan alınan belge)
Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edildiğini
gösteren başvuru tarihi itibarı ile son üç aylık Sosyal Güvenlik Kurumu
Bildirgesi (Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanının firma
sahibi/ortağı olması halinde bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi)
veya Firma yetkilisi ile Sorumlu Denetçi tarafından imzalanmış ve
içeriğinde Sorumlu Denetçinin bu Tebliğ hükümlerine uygun görev
tanımı ve sorumlulukları açık olarak yazan noter onaylı işe alım
sözleşmesi. İşe alım sözleşmesi ile sınıflandırma başvurusu yapılması
halinde Sorumlu Denetçiye ait son üç aylık Sosyal Güvenlik Kurumu
Bildirgesi başvuru tarihinden itibaren dört ay içerisinde firma
tarafından TAREKS’e yüklenir.
Laboratuvar elemanı istihdam edilmesi halinde, uzmanlık alanını
gösterir diploma
Ürünün hazırlanması için gerekli altyapının kiralık olması halinde kira
sözleşmesi
Marka Tescil Belgesi dışında “A” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler
Kalite Sistem Belgesi dışında “B” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi ve işe alım sözleşmesi dışında başvuru
sırasında istenen belgelerin başvuru tarihi itibariyle en az üç ay geçerli olması gerekir.
(4) Marka Tescil Belgesinin sınıflandırma başvurusunda bulunan firma adına
düzenlenmiş olması gerekir.
(5) Marka kullanım hakkının devir veya lisans hakkı alınmak suretiyle elde edilmiş
olması durumunda, bu işlemlerin Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunun tevsiki
gereklidir.
(6) Marka Tescil Belgesinin;
örneği,

a) Yurt içinden alınması halinde, Türk Patent Enstitüsünden alınan aslı veya onaylı
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b) Yurt dışından temin edilmesi halinde, ilgili ülke resmi makamlarınca
düzenlenen belgenin noter onaylı sureti ve tercümesi,
aranır.

Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması
halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyona
havale edilir.
(2) Komisyon, firma tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri değerlendirir
ve yerinde yapacağı inceleme neticesinde, işletmenin durumuna uyan sınıfı bir raporla
tespit eder. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin sınıflandırma kapsamına giren ürünlerle
ilgili olması gerekir.
(3) Fiziksel ve kimyasal analizlerin Bakanlık laboratuvarları veya Bakanlık
tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmasının
yazılı olarak taahhüt edilmesi (Ek2) halinde, sınıflandırma için laboratuvar ve laboratuvar
elemanı bulundurma şartı aranmaz.

Sınıflandırma onay işlemleri
MADDE 7 – (1) Sınıflandırma talebi, Komisyonun bu Tebliğde belirtilen şartların
sağlandığına dair olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte Genel
Müdürlüğün onayına sunulur.
(2) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin sınıfı
belirlenir ve TAREKS’e kaydedilir. Firma, sınıflandırmaya ilişkin gelişmeleri (sınıf
değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) TAREKS üzerinden takip etmekle
yükümlüdür.
(3) İşletmenin sınıfı, gerekli şartları sağladığı sürece geçerlidir.
(4) “D” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında başvuru veya sınıflandırma yapılması
gerekmez.

Personel
MADDE 8 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmelerde, ürünleri ilgili teknik
düzenlemelerine göre;
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a) Denetleyebilmesine imkân sağlayan Sorumlu Denetçi,
b) Ürünle ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerin gerekli olması halinde, bu analizleri
yapabilecek nitelikte laboratuvar elemanı,
istihdam edilmesi gerekir.
(2) Sorumlu Denetçi bir firmanın sadece bir işletmesinde çalışabilir. Bir işletmede
çalışmak üzere TAREKS kapsamında yetkilendirilen Sorumlu Denetçi, sınıflandırma
başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde, aynı firmanın diğer işletmeleri de dâhil başka
hiçbir firma için çalışamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetçinin varsa diğer firmalar
adına TAREKS kapsamındaki yetkilerinin hepsi otomatik olarak iptal edilir.
(3) Sorumlu Denetçi sigortalı olarak çalıştığı firma adına TAREKS kapsamında
kullanıcı olarak işlem yapabilmekle birlikte, ürünlerin hazırlanmasında sadece
sınıflandırma başvurusunda beyan edilen firmanın işletmesinde çalışabilir.
(4) Sorumlu Denetçi şartları uygun olması kaydıyla laboratuvar elemanı olarak
görev yapabilir. Bu durumda, ilgili işletme için ayrıca laboratuvar elemanı istihdamı
zorunluluğu yoktur.

Sorumlu Denetçi
MADDE 9 – (1) Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilmek için, Sorumlu
Denetçi Başvuru Formu (Ek3) ve eki belgelerle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne
başvurulması gerekir.
(2) Birinci fıkra kapsamında başvuru yapan Sorumlu Denetçi adayları, Bakanlık
tarafından düzenlenecek eğitime katıldıktan sonra, eğitim sonunda yazılı sınava tabi
tutulurlar.
(3) Yazılı sınavda en az yetmiş ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, Genel
Müdürlüğün onayı sonrasında TAREKS üzerinde Sorumlu Denetçi olarak
yetkilendirilirler.
(4) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde
istihdam edilen Ürün Denetmenleri, mühendis ve kimyagerler, emekli olmalarından sonra
Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın ihracatta ticari
kalite denetimine tâbi tüm ürünler için Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilirler.
(5) Daha önce Sorumlu Denetçi yetkileri iptal edilmiş olanlara ait başvurular yeni
başvuru olarak değerlendirilir ve bu Tebliğ uyarınca sonuçlandırılır.

Sınav sonucuna itiraz
60

MADDE 10 – (1) Sorumlu Denetçi adayları, sınav sonucuna yazılı olarak en geç
iki iş günü içinde itiraz edebilirler.
(2) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve sonuçlandırmak üzere üç kişilik
"Bilirkişi Kurulu" Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür
Yardımcısının başkanlık edeceği Kurulda, sınav konusu ürünlerde yetkili en az bir Ürün
Denetmeni görevlendirilir.
(3) Bilirkişi Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu nihai karar olarak
kabul edilir.

Eğitim
MADDE 11 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmeler ve ürünün özelliğine göre özel
eğitim verilmesi gerekli Sorumlu Denetçi/Sorumlu Denetçi adayları veya diğer personel
için, Bölge Müdürlüğünün veya firmanın talebi üzerine, denetimlerde yeknesaklığın
sağlanmasını teminen, Bakanlık tarafından eğitim programları düzenlenebilir.
(2) İhtiyaç duyulan diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük
tarafından belirlenir.

Sınıflandırmaya ilişkin güncellemeler
MADDE 12 – (1) Sınıflandırma başvurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde
meydana gelen her türlü değişiklik (Marka Tescil Belgesi ve/veya Kalite Sistem
Belgesinin yenilenmesi, yenilenmemesi ve/veya iptali, Sorumlu Denetçi ve/veya
laboratuvar elemanı istihdam edilmemesi, adres ya da tür değişikliği ve benzeri) bir ay
içinde TAREKS üzerinden güncellenir ve ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Söz konusu değişiklik sonrasında gerekli olması halinde işletmenin sınıfı bu Tebliğ
hükümlerince yeniden belirlenir.
(2) Türünü (Hukuki şeklini) değiştiren firmaların, tür değişikliği gerçekleşmeden
önceki sınıflandırılmış statülerini devam ettirmeleri için, tür değişikliğinin
gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne keyfiyeti bildirerek
TAREKS üzerinden tekrar sınıflandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu
durumda, Bölge Müdürlüğünce yeni firmanın eski firmanın devamı olduğu yerinde ve
belge üzerinde yapılan incelemeler sonucu tespit edildikten sonra firma tekrar
sınıflandırılır.
(3) Sınıflandırma kapsamına yeni Sorumlu Denetçi dahil edilmesi, yeni ürün ilave
edilmesi ve/veya sınıf değişikliği talebinde bulunmak için firmanın TAREKS üzerinden
güncelleme yaptıktan sonra yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurması gerekir.
Bu durumda, gerekiyorsa Komisyonun olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun
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görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun
görülmesi halinde yeni Sorumlu Denetçi ya da yeni ürünler sınıflandırmaya dâhil edilir
ve/veya işletmenin sınıfı değiştirilir. Sınıf değişikliği başvurusunda daha önce sunulan ve
geçerliği devam eden belgeler tekrar aranmaz.
(4) İşletmenin sınıfına ilişkin her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri,
sınıflandırma için ilk başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilir ve Genel
Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

Bilgilerin kaydedilmesi
MADDE 13 – (1) Sınıflandırma işlemlerine ve Sorumlu Denetçilere ilişkin
bilgiler (sınıflandırma sonuçları, sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) ilgili
Bölge Müdürlüğü tarafından derhal TAREKS’e kaydedilir.

Sınıflandırmanın izlenmesi
MADDE 14 – (1) Sınıfları itibarıyla taşıması gereken şartların sürekliliğinin
temini amacıyla, ilgili Bölge Müdürlüğünce A sınıfındaki işletmeler yılda en az üç kez, B
ve C sınıfı işletmeler ise yılda en az iki kez Komisyon tarafından yerinde olağan denetime
tâbi tutulur.
(2) Sorumlu Denetçi tarafından yapılan denetimlerin doğruluğunu teyit
bakımından, numuneler firmadan istenerek incelenebilir veya risk analizi kapsamında
ihraç partisinden numune alınarak ticari kalite denetimi yapılabilir.

Sorumluluk
MADDE 15 – (1) Sorumlu Denetçi;
a) TAREKS referans numarası kapsamında ihraç edilecek partilere ilişkin bilgileri
içeren Denetim Beyanı ve Belgesini (Ek4) düzenlemek ve saklamakla,
b) İhracata konu ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizinin gerektiği durumlarda,
ürünlerden iki takım numune almak, bu numunelere ilişkin bilgileri Numune Kayıt
Defterine (Ek5) kaydetmek ve şahit numuneleri kırk beş günden az altmış günden fazla
olmamak üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında
anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklamakla,
c) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması
nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçları ve ilgili
kayıtları beş yıl boyunca saklamakla,
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yükümlüdür.
(2) Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, sınıflandırma kapsamında ürün ihraç
eden firmaların adı, ihraç edeceği ürün ve miktarına ilişkin bilgiler, üyesi bulunduğu
İhracatçı Birliklerince verilir.
(3) Sınıflandırılmış firmalar;
a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,
b) Sınıflandırmaya ilişkin beyan edilen bilgi ve belgelerdeki değişikliği derhal
ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle,
c) Bakanlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,
ç) Denetimle görevlendirilen personele, işletmede yapacakları incelemelerde her
türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,
d) Bakanlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin
katılımını sağlamakla,
e) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması
nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçları ve ilgili
kayıtları beş yıl boyunca saklamakla,
f) Sınıflandırma kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuata uymakla,
yükümlüdür.
(4) Sorumlu Denetçilerin bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlemlerinden firmalar da
müştereken sorumludurlar.

Yaptırımlar
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği
tespit edilen firmadan, söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yazılı savunmasını yedi iş günü
içinde bildirmesi, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından istenir. Söz konusu
istemin Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması halinde, firmanın savunması Bölge
Müdürlüğünün görüşü ile birlikte değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilir.
(2) Tanınan süre içinde firmanın yazılı savunma yapmaması veya savunmasının
Genel Müdürlükçe yeterli görülmemesi halinde, firmaya 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince
yazılı uyarı cezası verilir ve/veya aynı fıkranın (b) bendi gereğince firmanın ilgili
işletmesinin sınıfı ve gerekli
görülmesi halinde işletmenin Sorumlu
Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından bir aydan az ve bir yıldan
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fazla olmamak üzere askıya alınır. Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde,
işletmenin sınıfı, askıya alınan süre sonunda 4 üncü maddeye uygun şekilde
değiştirilebilir.
(3) Sınıfının askıya alındığı süre ile bu sürenin bitiminden itibaren üç ay içerisinde,
firmanın bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tekrar tespit
edilmesi halinde, firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görülmesi halinde işletmenin
Sorumlu Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
(4) Sınıfı iptal edilen işletme için yeni sınıflandırma başvurusu ile yetkisi iptal
edilen Sorumlu Denetçi için yeniden yetkilendirme başvurusu, iptal tarihini takip eden altı
ay boyunca yapılamaz.
(5) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar,
sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli
ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının bu maddede belirtilmeyen diğer hükümleri ve 29/12/2011
tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin ilgili hükümleri ile ilgili diğer
mevzuat uygulanır.

Masraflar
MADDE 17 – (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve
benzeri masraflar firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
(2) Sorumlu Denetçi adaylarının eğitim, sınav ve benzeri masrafları Sorumlu
Denetçi adaylarınca, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
(3) Masraflara ilişkin usul ve esaslar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca
belirlenir.

Yetki
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem
almaya ve düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 19 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması
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Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2016/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin ihracatta hangi sıklıkla ticari kalite
denetimine tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla firmaların işletmeleri ürün veya ürün
grubu bazında olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

SINIF
A

B

C
D

AÇIKLAMA
Tescilli markası ile faaliyette bulunan, Kalite Sistem Belgesi ile
ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo,
makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu
Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar
Kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli
teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri)
sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar
elemanı çalıştıranlar
Ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo,
makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu
Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar
A, B veya C sınıflarına girmeyenler
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Uygulama Soruları
1) Sorumlu denetçi olarak yetkilendirilebilmek için neler yapmak gerekir?
2) Firma sınıflandırılması neye göre yapılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu hafta dış ticarette rekabet edebilmek için ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı
aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup
olmadığının gözetimi ve denetimine, bunun sonucunda alınacak önlemlere ve piyasa
gözetimi ve firmaların denetimi konularında yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması zorunluluklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Sınıfları itibarıyla taşıması gereken şartların sürekliliğinin temini
amacıyla, ilgili Bölge Müdürlüğünce A sınıfındaki işletmeler yılda en az
…………….. kez, Komisyon tarafından yerinde olağan denetime tâbi tutulur.
2) İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya
işlenmesini ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel
kişiler ile bunların temsilcilerine ……………………… denir.
3) Tescilli markası ile faaliyette bulunan, Kalite Sistem Belgesi ile ürünün
üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı,
laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre
laboratuvar elemanı çalıştıranlar…………………….. sınıfı firmalardır.
4) İlgili Bölge Müdürlüklerince B sınıfı işletmeler ise yılda en az ……………
kez Komisyon tarafından yerinde olağan denetime tâbi tutulur.
5) Aşağıdakilerden hangisi kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim ve/veya
işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve
benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar
elemanı çalıştıran firma sınıfına girer?
A) A Sınıfı
B) B Sınıfı
C) C Sınıfı
D) D Sınıfı
E) E Sınıfı

6) İhracat a tabi ürünlerin muayene ya da fiziki laboratuvara gönderilmesi
işlemine ne ad verilir?
a) Taahhüt Kapatılması
b) Geçici Önlem
c) Fiili Denetim
d) Akreditasyon
e) Ön Tescil
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7) Denetim sonucu alınan numuneler en az kaç gün sonıç açıklandıktan sonra
saklanır?
a) 15
b) 30
c) 45
d) 60
e) 90

8)

Aşağıdakilerden

hangisi

ihracata

konu

ürünlerin

ilgili

teknik

düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak
biçimde yapılan denetiminin tanımıdır?
a) Komisyon
b) Ticari Kalite Denetimi
c) Laboratuvar elemanı
d) Marka Tescil Belgesi
e) Risk analizi

9) Tescilli markası ile faaliyette bulunan, Kalite Sistem Belgesi ile ürünün
üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı,
laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre
laboratuvar elemanı çalıştıranlar hangi sınıfa mensuptur?
A) A
B) B
C) C
D) D

10) Kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli
teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve
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Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar hangi
sınıfa mensuptur?
A) A
B) B
C) C
D) D

Cevap Anahtarı
1) 3
2) Firma
3) A sınıfı
4) 2
5) B
6) C
7) C
8) B
9)A
10)B
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4. DTÖ KURULUŞ ANLAŞMASININ EKİNDE YER
ALAN TİCARETTE TEKNİK ENGELLER
ANLAŞMASINDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM
FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Uygunluk değerlendirme prosedürü
2. Uluslararası değerlendirme sistemi
3. Bölgesel Uygunluk Değerlendirme Sistemi
4. Zorunlu standart
5. TSEENISO 9000
6. AQAP Belgesi
7. GMP Belgesi
8. İmalat Yeterlilik Belgesi
9. CE İşareti
10. E İşareti
11. e işareti
12. Tip Onayı Belgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Dünya Ticaret Örgütü’ nün standardizasyon üzerindeki etkisi ve rolünü tartışınız.
2. Uluslararası standartlara uygunlukta karşılaşılabilecek problemleri tartışınız.
3. Türkiye’ de uluslararası standardizasyon uygulamaları hakkında bilgi veriniz.
4Tip onay belgesi hangi durumlarda alınır?
5 GMP ve AQAP arasındaki farkları belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Teknik düzenleme ve uygunluk
değerlendirme prosedürü
taslaklarının ve standartlara,
teknik düzenlemelere ve
uygunluk değerlendirme
prosedürlerine ilişkin ikili veya
çok taraflı anlaşmaların DTÖ
Sekretaryasına bildirilmesi; talep
edilmesi
Teknik düzenleme ve uygunluk
değerlendirme prosedürü
taslaklarının ve standartlara,
teknik düzenlemelere ve
uygunluk değerlendirme
prosedürlerine ilişkin ikili veya
çok taraflı anlaşmaların DTÖ
Sekretaryasına bildirilmesi; talep
edilmesi
İhracat ve ithalata konu
mallardan gerekli görülenlerin
standardına veya teknik
düzenlemesine uygunluğunun
veya kalitesinin
değerlendirilmesi ve
belgelendirilmesi

DTÖ ye uygunluğun
nasıl hazırlandığının
bilinmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bölgesel veya uluslararası
uygunluk değerlendirme
sistemlerine üyelik ve
katılıma ilişkin bilgilerin
üye ülkelere iletilmesi

DTÖ ye uygunluğun
nasıl hazırlandığının
bilinmesi

Dünya Ticaret Örgütü
Sekretaryasından intikal
eden bildirimler ve bu
bildirimlere ilişkin üye
ülkelerden intikal eden ek
bilgilerin yetkili kamu
kurum veya kuruluşlarına
iletilmesi ile ilgili usu] ve
esasları düzenlemek
Malların kalitesinin
Kalite değerlendirilirken
nasıl
hangi belgelerin
değerlendirileceğinin kullanılacağı
bilinmesi
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Anahtar Kavramlar

DTÖ
Uluslararası standardizasyon
AQAP
GMP
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Giriş
İhracat ve ithalata konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik
düzenlemesine
uygunluğunun
veya
kalitesinin
değerlendirilmesi
ve
belgelendirilmesi Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğler ve verilecek talimatlara
göre yapılır. İhracata konu maddelerden gerekli görülenlerin zorunlu standart ve ticari
kalite kontrolleri Bakanlığın Bölge Müdürlükleri Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarında görevli Ürün Denetmenleri tarafından Bakanlıkça belirlenecek usul ve
esaslara göre yürütülür.
Bu hafta bu usul ve esasların nasıl yapıldığı ve gerekli değerlendirme ve
belgelendirmelerin nasıl olduğu hakkında bilgi edineceğiz.
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4.1. Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının
standartlara ilişkin hükümleri ile üç sayılı Ekinde yer alan "Standartların Hazırlanması,
Kabulü ve Uygulanması Hakkında İyi Uygulama Kodu" hariç olmak üzere, yetkili kamu
kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanacak teknik düzenleme ve uygunluk
değerlendirme prosedürü taslaklarının ve standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk
değerlendirme prosedürlerine ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmaların Dünya Ticaret
Örgütü Sekretaryasına bildirilmesi; talep edilmesi; halinde, bunlara ilişkin ek bilgilerin ve
bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin
bilgilerin üye ülkelere iletilmesi; Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasından intikal eden
bildirimler ve bu bildirimlere ilişkin üye ülkelerden intikal eden ek bilgilerin yetkili kamu
kurum veya kuruluşlarına iletilmesi ile ilgili usu] ve esasları düzenlemektir.
Madde 2 —Bu Yönetmelik, sanayi ve tarım ürünleri dahil olmak üzere tüm
ürünlere ilişkin düzenlemeleri kapsar. Ancak, kamu kuruluşları tarafından kendi üretim
ve tüketim ihtiyaçları için hazırlanan satın alma şartnameleri ile Sağlık ve Bitki Sağlığına
Yönelik Önlemlerin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın A Ekinde tanımlanan sağlık ve
bitki sağlığı önlemlerine ilişkin düzenlemeler, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Bu Yönetmelik ve bu konuda çıkarılacak tebliğlerde, teknik düzenlemeler ve
uygunluk değerlendirme prosedürlerine yapılan bütün atıflar, bunlarda yapılacak bütün
değişiklikleri de kapsayacak şekilde yorumlanır.
Tanımlar
Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığım,
b) Anlaşma: Dünya Ticaret Örgütü. Kuruluş Anlaşmasının ekinde yer alan
Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasını,
c) Sekretarya: Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasını,
d) Üye Ülkeler: Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkeleri,
e) Yetkili kamu kurum veya kuruluşları: Ürün veya ürün grubu itibarıyla mevzuat
hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili olan veya Bakanlar Kurulu Kararıyla
yetkili kılınan "kamu kurum veya kuruluşlarını, "
i) Teknik Düzenleme: Ürün özelliklerini veya işleme ve üretim yöntemlerini, idari
hükümler de dahil olmak üzere belirten ve bir ürüne, işleme veya üretim yöntemine
uygulanan terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme gereklerim veya
yalnızca bunlardan. .birim içeren uyulması zorunlu olan belgeyi
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g) Teknik Düzenleme Taslağı: ilgili kuruluşlardan veya Dünya Ticaret Örgütü
üyesi ülkelerden alınan öneri veya yorumlara dayalı olarak değişikliklerin yapılabileceği,
taslak aşamasında olan teknik düzenlemeyi
h) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü: Teknik düzenlemelerin veya standartların
gereklerine uyulup uyulmadığım belirlemek üzere, numune alma, test etme, denetleme;
değerlendirme, uygunluğun tasdiki ve garantisi; tescil akreditasyon ve kabul yöntemlerini
veya bunların kombinasyonlarını içeren doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan
prosedürünü,
ı) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Taslağı; ilgili kuruluşlardan veya Dünya
Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden alınan öneri veya yorumlara dayalı olarak değişikliklerin
yapılabileceği,'" taslak aşamasında olan, uygunluk değerlendirme prosedürünü,
i) Standart: Standart yapma yetkisi tanınan bir kurum tarafından yaygın olarak bir
defadan fazla kullanılmak üzere kabul edilen; ürünle ilgili kuralları yöntemleri, Özellikleri
veya ilgili işlem ve üretim yöntemlerini belirten uygulandığı ürüne, işlem veya üretim
yöntemlerine göre terminoloji, sembol ambalajlama işaretleme veya etiketleme
gereklerini veya bunlardan biri veya birkaçını içeren ihtiyari dokümanı,
j) Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sistemi: Üyeliği ilgili bütün üyelerin
yetkili kuruluşlarına açık olan uygunluk değerlendirme sistemini,
k) Bölgesel Uygunluk Değerlendirme Sistemi : Üyeliği sadece bazı üyelerin
kuruluşlarına açık olan uygunluk değerlendirme sistemini,
I) Dünya Ticaret Örgütü Resmi Yazışma Dilleri: İngilizce, .Fransızca veya
İspanyolca dillerinden birini,
belirtir.

4.2. Dünya Ticaret Örgütüne Giden Bildirimler
Madde 4 Teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslağına
ilişkin bildirim;
a) Teknik düzenleme taslağının içeriğinin ilgili uluslararası standardın içeriğine
uygun olmaması veya konuyla ilgili uluslararası bir standardın mevcut bulunmaması ve
teknik düzenlemenin diğer üyelerin .ticareti üzerinde önemli bir etki yaratmasının
muhtemel olması halinde;
b) Uygunluk değerlendirme prosedürü taslağının içeriğinin bir uluslararası
standardizasyon
kuruluşu
tarafından
yayımlanan
ilgili
rehber
veya
önerilere uygun olmaması veya bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından
yayımlanan ilgili bir rehber veya önerinin mevcut olmaması ve uygunluk değerlendirme
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prosedürünün diğer üyelerin ticareti üzerinde önemli bir etki yaratmasının muhtemel
olması halinde,
Müsteşarlık aracılığıyla Sekretaryaya gönderilir.
Madde 5 Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanan ve 4 üncü
maddede belirtilen şartlan haiz teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü
taslaklarının;
a) Sekretaryaya bildirilmek üzere, Ek l'de belirtilen formata uygun olarak ve Ek
2'de yer alan açıklamalar doğrultusunda. Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde
hazırlanmış bildirim formatı
b) Talep edilmesi halinde ilgili üyelere iletilmek üzere,.Dünya Ticaret Örgütü
resmi dillerinden" birinde hazırlanmış bildirime konu olan teknik düzenleme ve uygunluk
değerlendirme prosedürü taslaklarının; uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından
hazırlanan standartlar veya yayımlanan rehber veya önerilerden farklılık gösteren
bölümleri, Türkçe tam. metinleri, Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde
hazırlanmış özeti, öngörülen yürürlüğe giriş tarihinden üç ay önce Müsteşarlığa,
gönderilir.
Madde 6 Teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri; insan,
hayvan ve bitki sağlık ve yaşamı ve çevrenin korunması veya milli güvenlik ile ilgili acil
sorunların çıkması veya böyle bir olasılığın bulunması halinde, 5 inci maddenin (b)
bendinde belirtilen üç aylık süreye bakılmaksızın yürürlüğe konulabilir. Bu durumda,
yürürlüğe girmiş bulunan düzenlemeye ilişkin bildirimin kapsadığı' ürünler,
düzenlemenin amacı, gerekçesi ve acil durumun niteliği .Dünya Ticaret Örgütü. resmi
dillerinden birinde hazırlanarak, Sekretaryaya iletilmek üzere en kısa süredeMüsteşarlığa
gönderilir. Bununla birlikte, talep edilmesi halinde ilgili üyelere iletilmek üzere,
sözkonusu düzenlemenin Türkçe tam metni, ve Dünya Ticaret örgütü resmi dillerinden
birinde hazırlanmış özeti Müsteşarlığa gönderilir.
Madde 7 Üye ülkelerce, bildirime konu olan teknik düzenleme ve uygunluk
değerlendirme prosedürü taslakları hakkında daha fazla bilgi talep edildiği takdirde,
yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanacak bu bilgiler de Müsteşarlık
aracılığıyla mümkün olan en kısa sürede : talep eden üye ülkelere iletilir.
Madde 8 Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca, üye ülkelerden alınan
yorumların ve önerilerin ne ölçüde dikkate alınabildiği, herhangi bir değişikliğe gidilmesi
halinde yapılmış olan değişiklik ile tasan metin karşılaştırıldığında maddenin özüne
İlişkin değişikliğin ne olduğu ve yürürlüğe giriş tarihini kapsayan ek bir bildirim
Müsteşarlığa gönderilir.
Madde 9 Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme
prosedürlerine ilişkin ikili veya , çok taraflı anlaşmaların gerçekleştirilmesi halinde,
yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca, anlaşmanın kapsadığı ürünler ve anlaşmanın
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özeti, Dünya Ticaret Örgütü resmi, dillerinden birinde hazırlanarak en kısa sürede
Müsteşarlığa iletilir. Bu bildirim, üye ülkelere iletilmek üzere Dış Ticaret .Müsteşarlığı"
aracılığıyla Sekretaryaya bildirilir.
Bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve kanlıma
ilişkin olarak üye ülkelerden bilgi talep edilmesi halinde, talep edilen "bilgiler, yetkili
kamu kurum veya kuruluşları tarafından üye ülkelere iletilmek üzere Müsteşarlığa
gönderilir.

4.3. Dünya Ticaret Örgütünden Gelen Bildirimler
Madde 10 Sekretarya'dan Türkiye'ye gönderilecek, diğer üyelerin teknik
düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedür taslakları hakkındaki bildirimler
Müsteşarlık tarafından yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, üye ülkeler tarafından hazırlanan teknik
düzenleme, ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarına ilişkin bildirimler
hakkında ek bilgi talep etmeleri halinde, bu talepler Müsteşarlık aracılığı ile ilgili üyelere
iletilir. İlgili üyelerden Müsteşarlığa intikal eden ek bilgiler, Müsteşarlıkça talepte
bulunan kurum veya kuruluşa iletilir. Üye ülkelerden talep edilen ek bilgilerin ücrete tabi
olması halinde, bu ücret talepte bulunan yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından
karşılanır.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, söz konusu düzenlemelere ilişkin
muhtemel yorum ve önerileri, bildirimde yer alan son yorum tarihi gözönüne alınarak
Müsteşarlıkça belirlenen süre içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.
1l Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürleri ile
ilgili ikili veya çok taraflı anlaşmalara ilişkin olarak Sekretaryadan intikal eden bildirimler
Müsteşarlık aracılığıyla ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından, üye ülkelerin bölgesel veya
uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin olarak bilgi
talep edilmesi halinde, talep edilen bilgiler Müsteşarlık aracılığıyla ilgili üyelerden temin
edilerek talepte bulunan kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.
Yürürlük
Madde 12 Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme
Madde 13 Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan
yürütür.
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4.4. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon
Rejimi Kararı
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki
Amaç
Madde 1 — Bu Kararın amacı; dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar,
uygunluk değerlendirmesi ve denetimler çerçevesinde;
a) Dış ticarette uygulanacak teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk
değerlendirmesi ve denetimlerin uluslararası ticarete gereksiz engel teşkil etmesini
önlemek ve ticareti geliştirmek;
b) İhraç ürünlerin güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak suretiyle, ihracatta rekabet
gücünü artırmak ve dış alıcıların ürünlerimizi tercih etmesini sağlamak,
c) İthal ürünlerde düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve yanıltıcı
uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak;
d) İthal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratmayacak şekilde ithal ürünlerin
ilgili teknik düzenlemelere uygun ve/veya güvenli olmasını temin etmek; insan sağlığı ve
emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması ile kamu ahlakı, kamu
düzeni ve kamu güvenliği gereklerini yerine getirmek;
e) Uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük
Birliği kapsamındaki teknik mevzuatın dış ticaret sistemine uyarlanmasını sağlamak;
f) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve
denetimlerde yetkili kuruluşları, yapılacak işlemleri ve uygulama usul ve esaslarını
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Karar; ithal ve ihraç ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler,
standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimleri; ithalatçılar ve ihracatçıların
yükümlülüklerini; dış ticarete konu ürünlerin denetiminde ilgili kuruluşlar ile gümrük
idarelerinin yetki ve sorumluluklarını; uygulanacak müeyyideleri ve bu hususlarla ilgili
bildirimleri kapsar.
Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve
denetimler, bu Karar ile bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak yönetmelikler,
tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya ikili uluslararası
anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.
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Tanımlar
Madde 3 — Bu Kararda geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı;
b) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere,
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi;
c) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş
tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını
amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim
yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve
uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması
ihtiyari olan düzenlemeyi;
d) Piyasa gözetimi ve denetimi: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da geçen piyasa gözetimi ve denetimini;
e) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk
taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami
ölçüde koruma sağlayan ürünü;
f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki
yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari
güvenlik koşullarını;
g) Denetim: Dış ticarete konu bir ürünün bu Karar ve eki mevzuata uygun olup
olmadığının tespiti amacıyla yapılan faaliyeti;
h) Denetimi yapan kuruluş: Bu Karar kapsamındaki denetimleri yapan kamu
kurum veya kuruluşunu;
i) İlgili kuruluş: Faaliyetleri ve/veya kararları doğrudan ya da dolaylı olarak bu
Karar kapsamındaki işlemleri etkileyen kurum ve kuruluşu;
j) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak
üzere, ilgili bütün tarafların katkı ve işbirliğiyle standartlar, teknik düzenlemeler ve
uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu
kuralları uygulama işlemini;
k) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygun olup
olmadığının test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü
faaliyeti;
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l) İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler
çerçevesinde sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını;
ifade eder.

Yetki
Madde 4 — Bu Karar çerçevesinde;
a) Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olup
olmadığını denetlemeye veya bu denetimleri yapmak üzere piyasa gözetimi ve denetimi
yapan kuruluşlar ile işbirliği halinde ve ithalat denetimlerinde öncelikle bu kuruluşlar
değerlendirilmek üzere kuruluşları yetkili kılmaya veya görevlendirmeye;
b) Teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin, teknik düzenlemesi hazırlanıncaya
kadar, dış ticarette denetime esas olacak özelliklerini uluslararası uygulamaları dikkate
alarak tespit etmeye veya ettirmeye ve gerekli denetimleri yapmaya veya yaptırmaya;
c) Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile, Türk standartlarından ihtiyaç
duyulanları, ihracatta ve/veya iç piyasa uygulamalarını da dikkate alarak ithalatta zorunlu
uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya, bu standartlara göre gerekli
denetimleri yapmaya veya yaptırmaya;
d) Mevzuatın Müsteşarlığa ve diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler
çerçevesinde yayımlanan teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya ve uygulama esaslarını
belirlemeye;
e) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve
denetimlerde ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaya;
f) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve
denetimlerin etkin, hızlı ve verimli yürütülebilmesini teminen ihtiyaç halinde belirli ithal
ve ihraç ürünlerinin giriş ve çıkış gümrüklerini ilgili kuruluşların görüşünü alarak Gümrük
Müsteşarlığı ile müştereken tespit etmeye, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat ve
ihracat denetimleri arasında bilgi akışını sağlamaya, buna ilişkin enformasyon altyapısını
oluşturmaya, denetimlerle ilgili ulusal ve uluslararası bildirim sistemlerini kurmaya ve
bildirimleri yapmaya, bu faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
gerekli çalışmaları yapmaya ve raporlar hazırlamaya;
g) Standart dışı, atık, artık ve çevre yönünden risk taşıyan maddelerin ithaline ve
ihracına ilişkin düzenlemeleri ilgili kuruluşların görüşünü alarak yapmaya;
h) İnsan sağlığına veya tesisata veya çevreye zarar verdiği tespit edilen ithal
ürünlerin, teknik özellikleri ve bu özelliklere uygunluğunun değerlendirilmesi konusunda
üretici firma nezdinde soruşturma başlatmaya, soruşturma sonuçlanıncaya kadar söz
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konusu ürünün her türlü ithalini kontrol etmeye, soruşturma sonucunda ürünün kontrolü
ile ilgili gerekli tedbirleri almaya;
i) Ülkemiz ihraç ürünlerine teknik engel oluşturan yabancı ülke uygulamalarının
kaldırılmasını teminen gerekli girişimlerde bulunmaya, bu ülkelerle görüşmeler yapmaya,
karşılıklı tanıma anlaşmaları yapmaya ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerekli
tedbirleri almaya;
j) Dış ticarette teknik düzenleme, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve
denetimlerin her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri
almaya, denetim kapsamında numune alımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
verilecek denetim hizmetleri karşılığında alınacak ücretin taban ve tavanını ve yapılacak
ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ilgili kişi ve kuruluşlardan bu faaliyetlerle
ilgili her türlü bilgi ve belgeleri istemeye;
k) Bu Karara dayanılarak yapılacak düzenlemelerde öngörülen ve dış ticarete konu
ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak Uluslararası Gözetim Şirketlerinin tabi
olacakları şartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünü alarak tespit etmeye,
uluslararası gözetim şirketi statüsü vermeye ve bu statüyü geri almaya, bu şirketlerin
faaliyet alanlarını belirlemeye ve faaliyetlerini denetlemeye;
l) İhracata konu ürünlerin hedef pazarın taleplerini karşılayacak nitelikte
ihracını teminen bu ürünlerden gerekli görülenlerin çeşidini, yetiştirildikleri bölgenin
özelliklerini ve ulaşım durumunu göz önüne alarak uygun kesim, toplama ve ihraç
tarihlerini belirlemek üzere Müsteşarlıkça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir komisyon
kurmaya;
m) Dış ticarette teknik düzenleme ve standardizasyon işlemleri ile ilgili olarak,
ülke ihtiyaçlarının ve ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek
sonuçlandırmaya, gerekli izinleri vermeye ve ilgili yönetmelik, tebliğ ve talimatlarda
gereken değişiklikleri yapmaya, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme işlemlerine
istisna getirmeye ve bunun kapsamını belirlemeye;
müsteşarlık yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Mevzuatta Uygulama Birliği ve Dış Ticarette Denetim
Teknik Mevzuatta Uygulama Birliği
Madde 5 — Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk
değerlendirmesi ve denetimlerin koordinasyonu, takibi, bildirimi ve şeffaflığı için
uygulama birliği bu Karar çerçevesinde sağlanır.
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İthalat veya ihracata konu bir ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren
kontrol belgesi, uygunluk belgesi, tip onay belgesi, "CE" işareti ve "e" işareti gibi her tür
belge ve işaretle ilgili düzenlemeler, bu Karara istinaden yayımlanacak Yönetmelikler ve
Tebliğlerle dış ticaret sistemine uyarlanmak üzere ilgili kuruluşlarca Müsteşarlığa
bildirilir.

Dış Ticarette Denetim
Madde 6 — İthalata ve ihracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin teknik
mevzuatına ve/veya standardına uygun olup olmadığının denetimi bu Karar, 7/2/1967
tarihli ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, teknik
düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esas ve usuller ve Müsteşarlıkça
yayımlanacak yönetmelikler, tebliğler ve verilecek talimatlara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürün Güvenliği ve İthalatçı, İhracatçı ve İlgili Kuruluşların Sorumluluğu
Ürün Güvenliği
Madde 7 — İthalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya
güvenli olması zorunludur.
Teknik düzenlemesine uygun ürün, güvenli ürün kabul edilir. Teknik
düzenlemenin bulunmadığı hallerde ürünün güvenli olup olmadığı ulusal veya uluslararası
standartlar, bunların olmaması halinde ise ilgili sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim
ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak
değerlendirilir.

İthalatçının Sorumluluğu
Madde 8 — İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun
ve/veya güvenli olmasından sorumludur.

İhracatçının Sorumluluğu
Madde 9 — İhracatçı, ihraç ettiği ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği,
hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması gibi temel gerekler
bakımından ciddi ve yakın risk oluşturduğu tespit edilen durumlarda veya teknik
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düzenlemesinde özel hükümler bulunan hallerde, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun
ve/veya güvenli olmasından sorumludur.

İlgili Kuruluşların Sorumluluğu
Madde 10 — İlgili kuruluşlar, bu Karar kapsamındaki faaliyetlerin etkin, hızlı
ve koordineli yürütülebilmesini teminen Müsteşarlıkça oluşturulan enformasyon ve
bildirim sistemlerine katılmak ve gerekli işbirliğini sağlamaktan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Malların Serbest Dolaşımı
Madde 11 — Avrupa Birliği’nin ortak mevzuatına ve/veya Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin ulusal mevzuatına uygun olarak üretilmiş ve/veya serbest dolaşıma girmiş
Gümrük Birliği kapsamındaki ürünlerin ithali engellenemez ve kısıtlanamaz.
Bu hüküm; kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki
sağlığının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya
sınai ve ticari mülkiyetin korunması gerekçeleriyle malların ithaline, ihracına veya
transit geçişine getirilecek yükümlülüklere, yasaklamalara veya kısıtlamalara engel teşkil
etmez.
Bu kısıtlama veya yasaklamalar, ticarete gereksiz engel teşkil edecek ve ithal ve
yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratacak şekilde kullanılamaz.
İkinci fıkrada belirtilen kısıtlama ve yasaklamaların gerekçeleri, ilgili mevzuat
ve Gümrük Birliğince öngörülen bildirim prosedürleri takip edilerek Avrupa Birliği
Komisyonu’na bildirilir.
Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin esaslar Yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Alınacak Önlemler
Madde 12 — Dış ticarete konu bir ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu
belgelenmiş olsa dahi, denetimi yapan kuruluşça teknik mevzuata aykırı ve/veya güvensiz
olduğunun tespiti halinde, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere,
riskle orantılı olarak aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçı alınır:
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a) Ürünün ithalatına veya ihracatına gümrük idaresince izin verilmemesi;
b) Ürünün teknik mevzuata uygunsuzluğunun ve/veya güvensizliğinin ithalatçı
veya ihracatçı tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde bunu sağlamak için
ithalatçının veya ihracatçının uyarılması;
c) Ürünün ithalatçı veya ihracatçı tarafından güvenli hale getirilmediği veya
ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olması durumunda, taşıdığı risklere göre
ürünün kısmen veya tamamen bertarafının sağlanması.

Uygulanacak Müeyyideler
Madde 13 — Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak yönetmelik, tebliğ
ve talimatlar ile taahhütnamelere aykırı davrananlar, sahte belge kullananlar ve belgelerde
tahrifat yapanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, fiilin ağırlığına
göre ayrıca aşağıdaki müeyyidelerden biri veya birkaçı uygulanır:
a) Firmanın uyarılması;
b) Firmanın bu Karara istinaden yayımlanan mevzuat kapsamında tanınan
muafiyetlerden süreli veya süresiz men edilmesi;
c) Firmanın ithalatının süreli veya süresiz durdurulması;
d) Uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetten süreli veya süresiz men edilmesi
veya statüsünün geri alınması;
e) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün CIF
değerinin % 60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL
karşılığının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.
Bu madde kapsamında uygulanacak müeyyideler, firmanın uyarılması ve parasal
müeyyide hariç, Resmî Gazete'de yayımlanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 14 — 1/2/1996 tarihli ve 22541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan, 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette
Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
İlgili mevzuatta söz konusu Karara yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.
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Yürürlük
Madde 15 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16 — Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

4.5. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon
Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Tanımlar
Madde 1 İhracat ve ithalata konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya
teknik düzenlemesine uygunluğunun veya kalitesinin değerlendirilmesi ve
belgelendirilmesi; 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması
Hakkında Tüzük, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı
ve bu Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Karar ve bu Yönetmelik hükümleri, teknik
düzenlemelerde
veya standartlarda
belirtilen
(6)
esaslar ve (Değişik ibare:RG31/12/201228514) Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak
Tebliğler ve verilecek talimatlara göre yapılır.
Madde 2 Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak tebliğlerde
geçen;
a)
(Değişik ibare:RG31/12/201228514)(6) Bakanlık: (Değişik
ibare:RG31/12/201228514)(6) Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel
Müdürlük: (Değişik ibare:RG31/12/201228514)(6) Ürün Güvenliği ve
Denetimi Genel Müdürlüğünü,
c) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş
tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını
amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim
yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve
uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması
ihtiyari olan düzenlemeyi,
d) Zorunlu Standart: İlgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk
Standardını,
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e) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak
üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve
uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu
kuralları uygulama işlemini,
f) Rejim
Kararı: 1/2/1996 tarihli
ve
22541mükerrer
sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan, 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’nı ve bu Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 1/12/1997 tarih ve 97/10308 sayılı
Karar’ı,
g) Uygunluk Değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun
test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
h) TSEENISO 9000 : Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sağlanması,
garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim
sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi,
ı) Kalite: Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini
ortaya koyan karakteristiklerinin tümünü,
j) Teknik Düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere,
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
k) AQAP Belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel
Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni,
l) GMP Belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin
her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat
Uygulamaları Belgesi”ni,
m) İmalat Yeterlilik Belgesi: 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine
göre
münhasıran
otomotiv
(6)
imalatçılarına (Değişik ibare:RG31/12/201228514) Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu
gösteren belgeyi,
n) CE İşareti: Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak
özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık,
emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata
uygunluğunu gösteren işareti,
o) E İşareti: 20/3/1958 tarihli “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya
Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu
Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma”
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kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuatına uygunluğunu gösteren
işareti,
p) e İşareti: Otomotiv
uygunluğunu gösteren işareti,

ürünlerinin

ilgili

Avrupa

Topluluğu

mevzuatına

r) Başlamış İşlem: İhracat işlemlerinde mer’i İhracat Yönetmeliği’nde yer alan
“başlamış işlem” tanımını, ithalat işlemlerinde ithal edilecek mallar için çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya bu malların Gümrük Mevzuatı uyarınca
gümrük idarelerine sunulmuş olması durumunu,
s) Eşyanın Teslimi: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer alan “eşyanın teslimi”
tanımında belirtilen durumu,
t) Teknik
Belge:
Rejim
Kararının
2 nci maddesinin
(a)
bendi
(6)
uyarınca, (Değişik ibare:RG31/12/201228514) Bakanlık veya ilgili Bakanlık tarafından
hazırlanan veya ilgili kuruluşa hazırlattırılan; bir ürünün veya ürün grubunun teknik
özelliklerini, uyması gereken asgari koşulları belirten belgeyi,
u) (Mülga:RG31/12/201228514)(6)
v) Tip Onayı Belgesi: (Değişik ibare:RG31/12/201228514)(6) Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip
araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu
gösteren belgeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İhracatta Zorunlu Standart Denetimi ve Gümrük İdarelerinin Mükellefiyeti
MADDE 3 – (Değişik:RG31/12/201228514)(6)
İhracata konu maddelerden gerekli görülenlerin zorunlu standart ve ticari kalite
kontrolleri Bakanlığın Bölge Müdürlükleri Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarında
görevli Ürün Denetmenleri tarafından Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre
yürütülür.
Madde 4 (Değişik fıkra:RG31/12/201228514)(6) İhracatçı veya temsilcisi zorunlu
standart ve ticari kalite kontrolüne tabi maddelerin ihracatında ilgili Ürün Denetmenleri
Grup Başkanlığına başvurur.
Denetleme, en geç yirmidört saat içinde, depo, antrepo veya işleme yerinden
denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle,
ilgili tüzük veya standartta belirtilen kriterlere göre yapılır.
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Denetleme ile görevlendirilenler, denetleyecekleri mallardan dört takımı
geçmemek
üzere,
ilgili
tüzük
veya standardında
belirtildiği
kadar
(6)
veya (Değişik ibare:RG31/12/201228514) Bakanlıkça belirlenecek
miktarlarda numune alabilirler.
Denetlenmiş mallar gerekirse yeniden denetlenebilir.
MADDE 5 – (Değişik:RG31/12/201228514)(6)
Mal, fiziki muayene ve gerekli görülen durumlarda laboratuvar analizleri
sonucunda tüzük veya standardına uygun bulunduğu takdirde, Ürün Denetmenlerince
gerek görülmesi halinde, ambalajların üzerine denetlendiğini gösteren işaret konulur ve
ambalajların sonradan açılmasını önlemek için gerekli tedbir alınır. Denetlenmiş mal için
ihracatçısına veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, malın ilgili tüzük veya
standardına uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi verilir. Kontrol Belgesi elektronik
ortamda ya da kâğıt ortamında düzenlenebilir. Kontrol Belgesi ile mal arasındaki
bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki parti numarası ve diğer resmî işaretler
belgelere yazılır.
Madde 6 Denetleme sonunda, mal tüzük veya standardına uygun bulunduğu
takdirde, alınan numuneler, kırkbeş günü geçmemek üzere, malın çeşidine
göre, (Değişik ibare:RG31/12/201228514)(6) Bakanlıkça tespit olunacak sürece veya alıcı
ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürenin
sonundan itibaren onbeş gün içinde, ihracatçı veya temsilcisi numuneleri geri alabilir.
Madde 7 (Değişik ibare:RG31/12/201228514)(6) Bakanlık, ihracatta zorunlu
uygulamada bulunan standartlara uymayan malların ihracatına, ithalatçının talebinin
tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerekli görülen durumlarda,
standardın bazı maddelerinin uygulanmasına talimat yolu ile istisna getirebilir.
MADDE 8 – (Değişik:RG31/12/201228514)(6)
İhracatta zorunlu standart ve ticari kalite kontrolüne tabi maddelerden ihtiyaç
duyulanların yetiştirildikleri bölge ve çeşidin özelliklerine göre ulaşım durumu da göz
önüne alınarak, vardığı yerdeki pazar isteklerini karşılayacak olgunlukta ihraç
edilebilmelerini sağlamak için, gerekli görülen yerlerde kesim, toplama ve ihraç tarihlerini
belirlemek üzere Bakanlıkça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya
Bakanlık yetkilidir. İhracatçı firmalar komisyon kararlarına uymakla yükümlüdürler.
MADDE 9 – (Değişik:RG31/12/201228514)(6)
İhracatta zorunlu standart ve ticari kalite kontrolüne tabi maddeler, söz konusu
maddelerin tüzük veya standardına uygunluğunu gösterir Kontrol Belgesinin elektronik
ortamda ya da kağıt ortamında bulunmaması, Kontrol Belgesinin süresinin geçmiş olması,
ambalajlarının üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgilerinin
bulunmaması ile 8 inci maddede belirtilen komisyon kararlarına riayet edilmemesi
durumlarında ihraç edilemez.
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Madde 10 (Mülga:RG31/12/201228514)(6)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi ve Gümrük İdarelerinin Mükellefiyeti
Madde 11 İthalatta uygunluk değerlendirmesine esas olacak teknik düzenlemeler
veya zorunlu standartlar, denetimleri yapacak kuruluşlar ve uygulamaya ilişkin usul ve
esaslar ile uygunluk değerlendirmesi işlemlerine uygulanacak istisnalar Tebliğ ve/veya
talimatlarla belirlenir.
Madde 12 İthalatta uygunluk değerlendirmesi; ilgili standart veya teknik
düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sağlığının ve emniyetinin, hayvan veya bitki
varlığının veya çevrenin korunmasını, ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin doğru
bilgilendirilmesini sağlamak ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yapılır.
Madde 13 İthalatta uygunluk değerlendirmesi işlemlerine; ithalatçı veya
temsilcisinin, Tebliğlerde belirtilen yetkili kuruluşlara müracaat etmesi üzerine, giriş
gümrüğünde yirmidört saat içinde, ithalatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle
başlanır.
Madde 14 Malın laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü takdirde,
uygunluk değerlendirmesi yapmakla görevlendirilenler, dört takımı geçmemek üzere,
ilgili
standart
veya
teknik
düzenlemede
belirtildiği
kadar
(6)
veya (Değişik ibare:RG31/12/201228514) Bakanlıkçabelirlenecek miktarlarda numune
alabilirler.
Madde 15 Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu
takdirde, uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş tarafından alınan numuneler, malın
çeşidine göre kırkbeş günü geçmemek üzere saklanır. Bu sürenin sonundan
itibaren onbeş gün içinde, ithalatçı veya temsilcisi, fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa da
numuneleri geri alabilir.
MADDE 16 – (Değişik:RG31/12/201228514)(6)
Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde,
ithalatçı veya temsilcisine malın standardına veya teknik düzenlemeye uygunluğunu
belirten belge verilir. Söz konusu belge elektronik ortamda ya da kağıt ortamında
düzenlenebilir.
Madde 17 Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu
durumları inceleyerek, ilgili standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olmayan
malların
ithalatına
izin
(6)
vermeye (Değişik ibare:RG31/12/201228514) Bakanlık yetkilidir.
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Madde 18 İthalatta teknik düzenlemeler veya zorunlu standartlar kapsamında,
uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmaksızın ithal edilebilecek ürünler ve bu ürünlerle
ilgili aranacak test raporları, uygunluk belgeleri ve/veya işaretleri, ülke veya ülkeler
topluluğu veya belgelendirme kuruluşu bazında yapılacak anlaşmalara istinaden,
Tebliğler ile düzenlenir.
Madde 19 Uygunluk değerlendirmesine tabi malların ithaline, 16 ncı maddede
veya Tebliğlerde belirtilen belgelerin bulunmaması, bu belgelerin geçerlilik süresinin
dolmuş olması veya uygunluk değerlendirmesinden muafiyet getiren ve ilgili Tebliğde
belirtilen koşulların bulunmaması halinde, ilgili gümrük idaresince izin verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ürün Sorumluluğu
Madde 20 Rejim Kararının 4 üncü maddesinde hükme bağlanan ürün
sorumluluğunda, zararın tevsiki mahkeme kararları veya mahkemelerce düzenlettirilen
bilirkişi raporları ile sağlanır.
a) Zarar ölüm şeklinde ise, Rejim Kararı’nın 5 inci maddesinin (d) ve (e)
bentlerindeki müeyyideler,
b) Zarar yaralanma şeklinde ise, Rejim Kararı’nın 5 inci maddesinin
(b) bendindeki müeyyide,
c) Zarar diğer ürünlere veya tesisat veya inşaata verilen maddi nitelikte ise,
ağırlığına göre Rejim Kararı’nın 5 inci maddesinde sayılan müeyyidelerden biri veya
birkaçı,
uygulanabilir.
Rejim Kararının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili olarak müeyyide
uygulanabilmesi için, ithal ürünün çevre kirliliğine yol açtığı veya bu yönden risk
taşıdığı (Değişik ibare:RG31/12/201228514)(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit
edilmeli ve (Değişik ibare:RG31/12/201228514)(6) Bakanlığa bildirilmelidir.
Rejim Kararı’nın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm çerçevesinde,
ithalatçıya Rejim Kararı’nın 5 inci maddesindeki müeyyidelerden biri veya birkaçı
uygulanabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
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Madde 21 27/12/2002 tarihli ve 24976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış
Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği
yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 (Mülga:RG31/12/201228514)(6)
Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan
ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu
Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.
Geçici Madde 3 Halen yürürlükte bulunan mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Dış
Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliklerinin ilgili maddelerine
yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine yapılmış kabul edilir.
Geçici Madde 4 – (Ek: RG28/12/200626390)(7)
1/1/2007 tarihine kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili
bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, Ek1 ve Ek3’te yapılan
değişikliklerin lehte olması halinde söz konusu işlemlere bu değişiklik hükümleri
uygulanır.
Madde 22 Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – (Değişik:RG31/12/201228514)(6)
Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
Teknik Düzenleme Taslağı
Uygunluk Değerlendirme Prosedürü
Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Taslağı
Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sistemi
Bölgesel Uygunluk Değerlendirme Sistemi
Dünya Ticaret Örgütü Resmi Yazışma Dilleri
Malların kalite değerlendirmesi ve belgelendirilmesi
Bu belgelerin neler olduğu ve tanımları
İhracat ve ithalat denetimlerinin nasıl yapıldığı
Çeşitli hükümler
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Uygulama Soruları
1. Uygunluk Değerlendirme Prosedürü nedir?
2. Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sistemi nedir?
3. Bölgesel Uygunluk Değerlendirme Sistemi nedir?
4. Dünya Ticaret Örgütü resmi yazışma dilleri hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sekretarya'dan Türkiye'ye gönderilecek, diğer üyelerin teknik düzenleme ve
uygunluk değerlendirme prosedür taslakları hakkındaki bildirimler Müsteşarlık tarafından
yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, üye ülkeler tarafından hazırlanan teknik
düzenleme, ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarına ilişkin bildirimler
hakkında ek bilgi talep etmeleri halinde, bu talepler Müsteşarlık aracılığı ile ilgili üyelere
iletilir.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, söz konusu düzenlemelere ilişkin
muhtemel yorum ve önerileri, bildirimde yer alan son yorum tarihi gözönüne alınarak
Müsteşarlıkça belirlenen süre içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.
Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürleri ile
ilgili ikili veya çok taraflı anlaşmalara ilişkin olarak Sekretaryadan intikal eden bildirimler
Müsteşarlık aracılığıyla ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından, üye ülkelerin bölgesel veya
uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin olarak bilgi
talep edilmesi halinde, talep edilen bilgiler Müsteşarlık aracılığıyla ilgili üyelerden temin
edilerek talepte bulunan kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.
İhracatta ya da ithalatta kullanılacak malların kalite değerlendirmeleri için çeşitli
belgeler kullanılmalıdır. Bu belgeler ya da işaretler malın çeşidine göre farklılık
göstermektedir.
İhracatçı veya temsilcisi zorunlu standart ve ticari kalite kontrolüne tabi
maddelerin ihracatında ilgili Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.
Denetleme, en geç yirmi dört saat içinde, depo, antrepo veya işleme yerinden
denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle,
ilgili tüzük veya standartta belirtilen kriterlere göre yapılır.
Ürün sorumluluğunda, zararın tevsiki mahkeme kararları veya mahkemelerce
düzenlettirilen bilirkişi raporları ile sağlanır.
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Bölüm Soruları
1) Üyeliği sadece bazı üyelerin kuruluşlarına açık olan uygunluk
değerlendirme sistemine…………………………………denir.
2) teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslakları
yürürlüğe giriş tarihinden …………………önce Müsteşarlığa, gönderilir.
3)Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme
prosedürleri ile ilgili ikili veya çok taraflı anlaşmalara ilişkin olarak Sekretaryadan
intikal eden bildirimler ………………. aracılığıyla ilgili kamu kurum veya
kuruluşlarına gönderilir.
4) Mevzuatın Müsteşarlığa ve diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler
çerçevesinde yayımlanan teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya ve uygulama
esaslarını belirlemeye……………………………………….yetkilidir
5) Teknik düzenlemelerin veya standartların gereklerine uyulup
uyulmadığım belirlemek üzere doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan prosedüre
ne ad verilir?
a) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü
b) Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sistemi
c) Bölgesel Uygunluk Değerlendirme Sistemi
d) Teknik Düzenleme Taslağı
e) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Taslağı

6) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü Resmi Yazışma Dillerinden
biri değildir?
a) İngilizce
b) İtalyanca
c) Fransızca
d) İspanyolca

7) Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya
kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde
koruma sağlayan ürüne ne ad verilir?
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a)Kusurlu ürün
b)Uygun ürün
c) Güvenli ürün
d) Denenmiş ürün
e) Standart ürün

8) Ciddi ve yakın risk oluşturduğu tespit edilen durumlarda veya teknik
düzenlemesinde özel hükümler bulunan hallerde, ürünün ilgili teknik düzenlemeye
uygun ve/veya güvenli olmasından kim sorumludur?
a) Müsteşarlık
b) Bakanlık
c) Üretici
d) İhracatçı
e) Tüketici

9) Müsteşarlıkça oluşturulan enformasyon ve bildirim sistemlerine
katılmak ve gerekli işbirliğini sağlamaktan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a) İlgili kuruluşlar
b) Müsteşarlık
c) AB Komisyonu
d) Gümrük Bakanlığı
e) Onay kuruluşları

10)
İlgili
Bakanlıkça
zorunlu
Standardına……………………..denir.

uygulamaya

konulan

Türk

11) Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu
gösteren işarete……………………..denir
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12) Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu
takdirde, uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş tarafından alınan numuneler,
malın çeşidine göre …………. günü geçmemek üzere saklanır.
13) Bu sürenin sonundan itibaren ……………. gün içinde, ithalatçı veya
temsilcisi, fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa da numuneleri geri alabilir.
14) Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Güvence
Seviye Belgesine ne denir
A) GMP
B) AQAP
C) Tip onay belgesi
D) Zorunlu standart
E) Zorunu belge

15) Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her
aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren belge…………………dir
A) GMP
B) AQAP
C) Tip onay belgesi
D) Zorunlu standart
E) Zorunu belge

16) “İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”nin diğer adı ……………………..dir.

Cevaplar
1) Bölgesel Uygunluk Değerlendirme Sistemi
2) üç ay
3) Müsteşarlık
4) Dış Ticaret Müsteşarlığı
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5) a
6) b
7) c
8) d
9) a
10) zorunlu standart
11) e işareti
12) 45
13) 15
14) B
15) A
16) GMP
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5. 4703 SAYILI KANUN VE UYGULAMA
YÖNETMELİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve
uygulanmasına dair kanun ile Avrupa Birliğin de üretilen ve Türkiye’de serbest dolaşımını
kısıtlayabilecek kararlar alınırken uyulacak usul ve esasları göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 4703 sayılı kanunun adı nedir
2. 4703 sayılı kanunun amacı nedir
3. 4703 sayılı kanun kimleri ilgilendirmektedir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

4703 sayılı kanun ve
uygulama
yönetmelikleri,
düzenlenmemiş
alanda karşılıklı
tanıma yönetmeliği,
teknik mevzuatın ve
standartların türkiye
ile avrupa birliği
arasında bildirimine
dair yönetmelik’

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ürünlerin piyasaya arzı,
uygunluk değerlendirmesi,
piyasa gözetimi ve denetimi
ile bunlarla ilgili olarak
yapılacak bildirimlere ilişkin
usul ve esaslar

Mevzuat ve piyasa
uygulamaları birlikte
değerlendirilmelidir.
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Anahtar Kavramlar
•

Düzenlenmemiş Alan

•

Standart

•

Avrupa Birliği
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Giriş
Gerek dış ticarete konu gerekse iç piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can
ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması
açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlamasını, teknik
düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmek amacıyla Ticaret Bakanlığınca
yayımlanan mevzuat aşağıda yer almaktadır.
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5.1. Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; düzenlenmemiş alanda yer alan ve
Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş
malların Türkiye’de serbest dolaşımını kısıtlayabilecek kararlar alınırken uyulacak usul
ve esaslar ile düzenlenmemiş alana karşılık gelen ulusal teknik mevzuatın hazırlanması,
gözden geçirilmesi ve bu mevzuata karşılıklı tanıma hükmü konulmasına dair kuralları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin ortak bir düzenlemesine tabi
olmayan veya bazı özellikleri bu ortak düzenlemenin kapsamı dışında kalan ve Avrupa
Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş ürünler ile
düzenlenmemiş alandaki ulusal teknik düzenlemeleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik TürkiyeAvrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı
neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliğinin kapsamı dışında kalan ürünlere
uygulanmaz.
(3) Bu Yönetmelik tıbbi ürünler, biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünlerinin
pazarlanması için ruhsat alınmasını gerekli kılan mevzuat hakkında uygulanmaz.

Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
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b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili
kuruluşların ivedilikle müdahalesini gerektiren her türlü riski,
c) Düzenlenmemiş alan: Avrupa Birliğinin ürünlere ilişkin ortak bir
düzenlemesinin bulunmadığı alanı,
kişiyi,

ç) İktisadi işletme: Aşağıda belirtilen sıraya göre tespit edilen gerçek veya tüzel

1) Türkiye’de yerleşik ise ürünün imalatçısını veya yetkili kuruluşa ürünün
piyasaya arzına izin vermesi için başvuran gerçek veya tüzel kişiyi.
2) İmalatçının yetkili temsilcisini, yoksa ithalatçısını.
3) Faaliyetleri ürünün ilgili teknik kuralın kapsamına giren vasıflarından herhangi
birini etkileyen tedarik zincirindeki Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi.
4) Yetkili kuruluşun (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilenlerden hiçbirinin
kimlik ve irtibat bilgilerini tespit edemediği durumlarda ise faaliyetleri ürünün ilgili teknik
kuralın kapsamına giren vasıflarından hiçbirini etkilemeyen tedarik zincirindeki
Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi.
d) İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak
kendi isim veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İthalatçı: Ürünü yurtdışından getirerek yurtiçi piyasaya arz eden Türkiye’de
yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
g) Piyasada bulundurma: Ürünün ticari bir faaliyet yoluyla ve bedelli veya bedelsiz
olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurtiçi piyasaya sunulmasını,
ğ) Piyasaya arz: Ürünün yurtiçi piyasada ilk kez bulundurulmasını,
h) Standart: Ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından kabul
edilen, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak
ve tekrar eden kullanımlar için ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk
değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması ihtiyari
düzenlemeyi,
ı) Tadilat: Ticari ismi, teknik terimleri, sembolleri, test edilmesi ve test yöntemleri,
paketlenmesi, işaretlenmesi veya etiketlenmesine ilişkin koşullar dahil olmak üzere
ürünün veya ürün grubunun kalite, performans, güvenlik veya boyutları gibi taşıması
gereken vasıflarından bir veya daha fazlasının değiştirilmesini,
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i) Teknik düzenleme: Ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk
değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması zorunlu
her türlü düzenlemeyi,
j) Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürüne, sürece, hizmete, sisteme, kişiye veya
kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
k) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve
muayene dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,
l) Yetkili kuruluş: Bir kanun veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna
ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili
kılınan kamu kuruluşunu,
m) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli bir görevi yerine getirmek üzere
imalatçının kendisinden yazılı bir vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel
kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Malların Serbest Dolaşımı
Malların serbest dolaşımı
MADDE 5 – (1) TürkiyeAvrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı
hükümleri saklı kalmak ve bu Karar ile bu Yönetmelik kapsamında olmak kaydıyla,
Türkiye’de uygulananlardan farklı teknik düzenleme, standart veya kalite kurallarına göre
üretilmiş olsa dahi, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest
dolaşıma girmiş bir ürünün ithali veya piyasada bulundurulması yasaklanamaz.

Meşru kısıtlama ve yasaklama gerekçeleri
MADDE 6 – (1) 5 inci madde hükmü; genel ahlak, kamu düzeni veya kamu
güvenliği; insanların, hayvanların veya bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması;
sanat değeri veya tarihi ya da arkeolojik değer taşıyan ulusal varlıkların veya sınai ya da
ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle veya ulusal yargı organları veya Avrupa Birliği
Adalet Divanı tarafından kamu yararı olduğu kabul görmüş tüketicilerin, çevrenin ve yol
güvenliğinin korunması gibi diğer gerekçelerle malların ithaline, piyasada
bulundurulmasına veya transit geçişine getirilecek yasaklamalara veya kısıtlamalara engel
teşkil etmez. Ancak bu kısıtlama veya yasaklamalar, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki
ticarette keyfi bir ayrım aracı veya örtülü bir kısıtlama aracı oluşturamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürün Hakkında Önlem Alınabilmesi İçin Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Teknik kurala dayanarak alınan kararlar
MADDE 7 – (1) Yetkili kuruluşlar, düzenlenmemiş alanda bulunan bir teknik
kurala dayanarak iktisadi işletmeye yönelik, doğrudan veya dolaylı etkisi Avrupa Birliği
üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün veya ürün
grubunun Türkiye’de;
a) Piyasaya arzının yasaklanmasına,
b) Piyasaya arz edilebilmesi veya piyasada kalabilmesi için ilave testlere tabi
tutulması veya tadil edilmesine,
c) Piyasadan geri çekilmesine,
dair kararları almadan önce bu Bölümde belirlenen süreci takip ederler.
(2) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda teknik kural;
a) Düzenlenmemiş alanda bulunan,
b) Bir ürünün veya ürün grubunun pazarlanmasını yasaklayan veya
pazarlanabilmesi için uyulması zorunlu olan; ticari ismi, teknik terimleri, sembolleri, test
edilmesi ve test yöntemleri, paketlenmesi, işaretlenmesi veya etiketlenmesine ilişkin
koşullar dahil olmak üzere ürünün veya ürün grubunun kalite, performans, güvenlik veya
boyutları gibi taşıması gereken vasıfları veya tüketiciyi veya çevreyi korumak amacıyla
ürün veya ürün grubunun tabi tutulduğu ve piyasaya arz edildikten sonra ürün veya ürün
grubunun bileşimi, doğası veya pazarlanmasını önemli ölçüde etkileyebilecek kullanım,
geri dönüşüm, tekrar kullanım veya çöpe atılması gibi ürünün yaşam döngüsünü etkileyen
diğer tüm koşulları belirleyen,
teknik veya idari düzenleme hükmünü ifade eder.
(3) Birinci fıkrada belirtilen kararlar;
a) Ulusal mahkemeler, hakem heyetleri ve tahkim kurullarınca alınmış yargısal
nitelikteki kararları,
b) Yasadışı örgütler ya da suç örgütleriyle veya ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı
niteliğindeki suçlarla bağlantılı terim, sembol veya materyale ilişkin bir suçun
soruşturması veya kovuşturması sırasında alınan yargısal nitelikteki kararları,
kapsamaz.
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(4) Birinci fıkra;
a) Avrupa Birliği mevzuatının gerektirdiği veya yapılması konusunda takdiri
ulusal mevzuata bıraktığı denetimler sonucunda alınan önlemlere,
b) Ürünlere ilişkin ulusal mali düzenlemelere,
c) Satış yeri ve saatleri konusundaki zorunlu kısıtlamalar, satış promosyonları ve
fiyatlandırmaya ilişkin kurallar ve benzeri satış düzenlemelerine,
ç) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kuruluşların bir kamu kuruluşunun
verdiği yetkiye dayanmaksızın yürüttüğü ve ürünün pazara girişini kısıtlayan eylem ve
faaliyetlere,
d) Kamu alımları işlemleri için hazırlanan teknik şartnamelere,
e) Resmi dilin kullanılmasına ilişkin yükümlülüklere,
f) Silahlara ilişkin düzenlemelere,
uygulanmaz.
(5) Ön izin işlemine tabi olduğu halde ön izin alınmadan piyasaya arz edilmiş
ürünler hakkında alınan kararlar birinci fıkrada belirtilen kararlar kapsamında
değerlendirilmez.

Ürün hakkında bilgi temin edilmesi
MADDE 8 – (1) Yetkili kuruluş bir ürün veya ürün grubunu 7 nci maddenin
birinci fıkrası kapsamında bir değerlendirmeye tabi tuttuğunda iktisadi işletmeden;
a) Ürünün veya ürün grubunun vasıflarına ilişkin bilgiyi,
b) Ürünün veya ürün grubunun Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak
üretildiğine veya serbest dolaşıma girdiğine dair mevcut bilgileri,
talep edebilir.

Akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliklerinin tanınması
MADDE 9 – (1) Yetkili kuruluşlar, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve
Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde
ve uygun bir faaliyet alanı için akredite olmuş, Türkiye’de veya karşılıklılık ilkesi saklı
kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik bir uygunluk değerlendirme
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kuruluşunca verilmiş belgeleri ve test raporlarını, kuruluşun yeterliğine ilişkin
gerekçelerle reddedemezler.
(2) Yetkili kuruluşlar ancak;
a) Ürüne benzer muayene ve testlerin daha önce yapılmamış olması veya birinci
fıkrada belirtilen bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yapılmamış olması,
b) Aynı muayene ve testlerin yerli ürünlere de uygulanıyor olması,
c) Bu muayene ve testlerin ürünün sağladığı koruma düzeyinin eşdeğerliğini
değerlendirmek için gereken bilgiyi temin etmesi,
kaydıyla bu Yönetmelik kapsamı bir ürün için ilave muayene veya test talep
edebilirler.

Teknik bir kuralın uygulanması gereğinin değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Yetkili kuruluş 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
kararı almadan önce yazılı bir tebligat ile durumu iktisadi işletmeye bildirir. Bu tebligatta,
alınması planlanan karara temel teşkil edecek teknik kural belirtilir ve aşağıdaki sonuçları
doğrulayacak teknik ve bilimsel kanıtlar yer alır:
a) Karar 6 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu yararı gerekçelerinden
birine veya kamu yararını ilgilendiren diğer önemli bir gerekçeye dayanmaktadır.
b) Karar amaca ulaşılması için uygundur ve gerekli olanın ötesine geçmemektedir.
(2) Karar, değerlendirmeye alınan ürünün veya ürün grubunun vasıflarını esas alır.
(3) Yazılı tebligatı almasını müteakip iktisadi işletmeye cevap verebilmesi için en
az yirmi işgünü süre tanınır ve bu süre tebligatta belirtilir.
(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen her karar, üçüncü fıkrada iktisadi
işletmeye cevap verebilmesi için tanınan sürenin sona ermesinden itibaren yirmi işgünü
içinde yetkili kuruluş tarafından alınır ve iktisadi işletmeye doğrudan, Komisyona ise
Bakanlık aracılığıyla bildirilir. Kararda, iktisadi işletmenin verdiği cevaplar dikkate alınır
ve varsa iktisadi işletmenin öne sürdüğü iddiaların reddedilme nedenlerini de içerecek
şekilde kararın dayandığı gerekçeler ve birinci fıkrada belirtilen teknik ve bilimsel kanıtlar
belirtilir.
(5) Haklı gerekçelerin varlığı halinde, yetkili kuruluş dördüncü fıkrada belirtilen
süreyi sadece bir kereliğine en fazla yirmi işgününe kadar uzatabilir. Bu süre uzatımı
gerekçelendirilir ve yirmi işgünlük ilk süre dolmadan iktisadi işletmeye bildirilir.
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(6) Kararda ayrıca ulusal mevzuat çerçevesinde mümkün olan çözüm ve itiraz
yolları ile süreleri belirtilir. Kararlara karşı ulusal mahkemelerde dava açma hakkı
saklıdır.
(7) Yetkili kuruluş, yazılı tebligatın ardından 7 nci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen kararı almamaya karar verirse ilgili iktisadi işletmeyi bundan derhal haberdar
eder.
(8) Yetkili kuruluş bu maddede belirtilen süre içinde kararını iktisadi işletmeye
bildirmezse değerlendirmeye konu ürünün birinci fıkrada belirtilen teknik kural
kapsamında yasal olarak serbest dolaşıma girdiği kabul edilir.

Ürünün serbest dolaşımının askıya alınması
MADDE 11 – (1) Yetkili kuruluş bu Bölümde düzenlenen süreç devam ederken
bir ürün veya ürün grubunun serbest dolaşımını ancak aşağıdaki hallerde askıya alabilir:
a) Ürün veya ürün grubu normal veya öngörülebilir makul kullanım koşullarında
tüketici veya kullanıcıların sağlık ve güvenliği açısından ciddi risk taşıyorsa.
b) Ürünün veya ürün grubunun pazarlanması Avrupa Birliği üyesi bir ülkede kamu
ahlakı veya kamu emniyeti gerekçeleriyle genel olarak yasaklanmışsa.
(2) Yetkili kuruluş birinci fıkrada belirtilen askıya alma kararını iktisadi işletmeye
doğrudan, Komisyona ise Bakanlık aracılığıyla derhal bildirir. Birinci fıkranın (a)
bendinde belirtilen hallerde, bildirime ayrıca teknik ve bilimsel gerekçeler de eklenir.
(3) Ürünün veya ürün grubunun serbest dolaşımının bu madde uyarınca askıya
alınmasına ilişkin kararlara karşı ulusal mahkemelerde dava açılması hakkı saklıdır.

Değerlendirmenin yapılacağı aşama
MADDE 12 – (1) Bu Bölümde düzenlenen değerlendirme süreci, ürün piyasaya
arz edildikten sonra piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yerine getirilir.
(2) Ancak, mevzuatın gerektirdiği hallerde yetkili kuruluşlar ürünün ulusal
mevzuatın öngördüğü koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlayıp sağlamadığını tespit
etmek amacıyla 8 inci maddede belirtilen bilgileri ürün piyasaya arz edilmeden önce veya
ürünün piyasaya arzı bir ön izne bağlı ise bu izin için başvuru esnasında talep edebilirler.
Bu bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, ürünün piyasaya arzının 6 ncı maddede
belirtilen bir kamu yararı bakımından ciddi bir risk oluşturacağı yönünde şüphe duyulması
halinde, bu Bölümde düzenlenen değerlendirme süreci, ürün piyasaya arz edilmeden önce
de gerçekleştirilebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ürün İrtibat Noktası
Ulusal ürün irtibat noktası
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ulusal Ürün İrtibat
Noktası Bakanlıktır.
Ulusal ürün irtibat noktasının görevleri
MADDE 14 – (1) Bakanlık, iktisadi bir işletme, Avrupa Birliği üyesi bir devletin
yetkili kuruluşu veya ilgili diğer bir tarafın yazılı talebi üzerine aşağıdaki bilgileri sağlar:
a) Belli bir ürün veya ürün grubuna uygulanan ulusal teknik kurallar, bu ürün veya
ürün grubunun ulusal mevzuata göre bir ön izne tabi olup olmadığı ve karşılıklı tanıma
ilkesinin ve 764/2008/EC sayılı Avrupa Birliği Tüzüğünün Türkiye’de uygulanması
hakkında bilgi.
b) Teknik kuralları uygulayan yetkili kuruluşların irtibat bilgileri.
c) Yetkili kuruluş ile iktisadi işletme arasında bir anlaşmazlığın vuku
bulması halinde kullanılabilecek elverişli çözüm ve itiraz yolları.
(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on
beş iş günü içinde başvuru sahibine cevap verir.
(3) Bakanlık, 10 uncu maddede belirtilen iktisadi işletmeye veya yetkili kuruluşa,
ilgili olması kaydıyla gerekli bilgileri sağlayabilir veya mütalaa verebilir.
(4) Bakanlık birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen bilgileri ücretsiz sağlar.
(5) Yetkili kuruluşlar Bakanlığın talebi üzerine birinci fıkrada belirtilen bilgileri
on işgünü içinde Bakanlığa iletirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Düzenlenmemiş Alana Karşılık Gelen Ulusal Teknik Düzenlemeler
Ulusal teknik düzenlemeler ve karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 15 – (1) Yetkili kuruluşlar, ulusal teknik düzenlemeleri yerli ve ithal
ürünler arasında ayrım gözetmeyecek, üretime ve malların serbest dolaşımına ancak
gerektiğinde ve amacına ve orantılılık ilkesine uygun olarak müdahale edecek şekilde
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hazırlar ve hazırladıkları ulusal teknik düzenlemelerin, bu Yönetmeliğin ilgili
hükümlerine ve uluslararası yükümlülüklere uygun olmasını temin ederler.
(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamu yararlarından birine
dayanması, ayrım gözetmemesi, orantılı olması, amaca ulaşılması için uygun olması ve
gerekli olanın ötesine geçmemesi kaydıyla, bir ürünün piyasaya arzı önceden bir izin veya
ruhsat alınmasına bağlanabilir.
(3) Yetkili kuruluşlar hazırladıkları ulusal teknik düzenlemelere, uygulanabilir ve
gerekli olan her durumda bir örneği ek1’de yer alan karşılıklı tanıma hükmünü koyar ve
gerekiyorsa aynı düzenlemelerde, Avrupa Birliğinde yasal olarak üretilmiş veya serbest
dolaşıma girmiş ürünlerin hangi durumlarda bu teknik düzenlemelerin belirlediği koruma
düzeyini eşdeğer ölçüde karşılamış sayılacaklarını belirlerler.

Ulusal teknik düzenleme taslaklarının Avrupa Birliğine bildirimi
MADDE 16 – (1) Yetkili kuruluşlar, hazırladıkları yeni ulusal teknik
düzenlemeler ile yürürlükte bulunan düzenlemelerde esaslı değişiklik yapacak ulusal
teknik düzenlemelerin taslaklarını, 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında
Bildirimine Dair Yönetmelikte belirtilen koşullara ve sürelere uygun bir şekilde Avrupa
Birliğine iletilmek üzere Bakanlığa gönderirler.

Mevcut ulusal teknik düzenlemeler
MADDE 17 – (1) Yetkili kuruluşlar zorunlu standartlar dahil olmak üzere
yürüttükleri tüm ulusal teknik düzenlemeleri bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin
karşılıklı tanımaya ilişkin üçüncü fıkrası ve ilgili diğer hükümleri ile ülkemizin
uluslararası yükümlülüklerini göz önüne alarak inceler ve tespit ettikleri uygunsuzlukları
düzeltirler. Yetkili kuruluşlar inceleme sonucunda gerekiyorsa ilgili teknik düzenlemeyi
yürürlükten kaldırır veya standardın zorunlu uygulanmasına son verirler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Raporlama yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanması hakkında
yıllık bazda bir rapor hazırlayıp Komisyona gönderir. Bu rapor aşağıdaki bilgileri içerir:
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a) 10 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince yapılan yazılı tebligat sayısı ile
tebligata konu ürün veya ürün grubu.
b) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereğince alınan kararlar, bu kararların
dayandığı gerekçeler ve karara konu ürün veya ürün grubu hakkında yeterli bilgi.
c) 10 uncu maddenin yedinci fıkrası gereğince alınan kararların sayısı ve karara
konu ürün veya ürün grubu.
(2) Yetkili kuruluşlar resen veya Bakanlığın talebi üzerine birinci fıkrada belirtilen
bilgileri Bakanlığa iletirler.

Türkiye’de yerleşik iktisadi işletmelerin sorunlarının bildirimi
MADDE 19 – (1) Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracat yapan iktisadi
işletmeler, mallarının bu ülkelerin pazarına girişini veya bu ülkelerin pazarında serbest
dolaşımını kısıtlayan ulusal mevzuat, önlem ve uygulamalar hakkında girişimde
bulunması için Bakanlığa başvurabilirler.
(2) Türkiye’de yerleşik iktisadi işletmeler, 14 üncü maddenin birinci ve üçüncü
fıkralarında belirtilen türden bilgileri ilgili Avrupa Birliği üyesi devletin ürün irtibat
noktasından doğrudan veya Bakanlık aracılığıyla talep edebilirler.

Ticari sırların korunması
MADDE 20 – (1) Yetkili kuruluşlar ve bu kuruluşların personeli bu Yönetmeliğin
yürütülmesiyle bağlantılı olarak temin ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri, diğer bir
mevzuatın gerektirdiği durumlar saklı kalmak kaydıyla ve insan sağlığı ve güvenliğinin
korunması bakımından zorunluluk arz etmediği müddetçe ifşa edemezler. Yetkili
kuruluşlar bu amaçla gerekli önlemleri alırlar.

Mevzuatın gözden geçirilmesi yükümlülüğünün yerine getirilme süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yetkili kuruluşlar 17 nci maddede düzenlenen
sorumluluklarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç onaltı ay
içinde yerine getirirler ve yürürlükten kaldırdıkları veya değiştirdikleri mevzuat
hakkındaki bilgileri 16 ncı maddede belirtildiği şekilde Komisyona bildirilmek üzere
Bakanlığa iletirler.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK1
KARŞILIKLI TANIMA HÜKMÜ ÖRNEĞİ
“Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE … – (1) Bu (düzenleyici işlemin ismi yazılacak) hükümleri Avrupa
Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş
ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, (yetkili kuruluşun ismi yazılacak) birinci fıkrada belirtilen
ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen
usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu (düzenleyici
işlemin ismi yazılacak) tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını
tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan
geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.”

TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AVRUPA
BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK’
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, teknik mevzuat ve standartlara ilişkin olarak
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bilgi alış verişini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 Bu Yönetmelik, teknik mevzuatın ve standartların Avrupa Birliğine
bildirimine ilişkin usul ve esaslar ile teknik mevzuat hakkında Avrupa Birliğinden
Türkiye’ye intikal eden bildirimlerin yetkili kuruluşlara iletilmesine dair usul ve esasları
kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3 Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihinde kabul edilen, 11/7/2001 tarihli ve
24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
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Tanımlar
Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Üye devletler: Avrupa Birliğine üye devletleri,
c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
d) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal
olarak yetkili bulunan ve/veya bu Yönetmelik hükümlerini kendi görev alanları itibariyle
uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu,
e) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,
f) Teknik özellikler: Bir belge içinde yer alan ve ürünün taşıdığı isim, terminoloji,
semboller, test etme ve test metodları, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme ve
uygunluk değerlendirme prosedürleri de dahil olmak üzere, kalite düzeyleri, performans,
güvenlik veya boyutlar gibi özelliklerini ve tıbbi ürünler ile tarım ürünleri sözkonusu
olduğunda ürünün özellikleri üzerinde etkisi olup olmadığı dikkate alınmaksızın üretim
yöntemi ve işlemlerini; diğer ürünler için ürünün özellikleri üzerinde etkisi olması halinde
üretim yöntemi ve işlemlerini,
g) Bir ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullar: Özellikle
tüketicilerin veya çevrenin korunması amacıyla bir ürüne uygulanan ve ürünün bileşimi
veya yapısı ya da piyasaya arzını önemli ölçüde etkilediği durumlarda, ürünün piyasaya
arzından sonraki kullanım, yeniden değerlendirme, yeniden kullanım veya bertarafı gibi
ömrünü etkileyen koşulları,
h) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş
tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını
amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim
yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve
uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması
ihtiyari olan düzenlemeyi,
i) Uluslararası standart: Bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından kabul
edilen ve herkes tarafından temin edilebilen standardı,
j) Avrupa standardı: Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen
ve herkes tarafından temin edilebilen standardı,
k) Ulusal standart: Ulusal standardizasyon kuruluşları tarafından kabul edilen ve
herkes tarafından temin edilebilen standardı,
l) Standart hazırlık programı: Bir ulusal standardizasyon kuruluşunun
standardizasyon çalışmalarını yürüttüğü konuların listesini içeren çalışma programını,
120

m) Avrupa standardizasyon kuruluşları: Ek I’de atıfta bulunulan kuruluşları,
n) Ulusal standardizasyon kuruluşları: Ek II’de atıfta bulunulan kuruluşları,
o) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
p) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere,
teknik özelliklerinden biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü
düzenlemeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Mevzuatın Bildirimi
Bildirime tabi teknik mevzuat
Madde 5 Yetkili kuruluşlar, ürünün ülke genelinde veya ülkenin belirli bir
bölümünde piyasaya arzı veya kullanımına ilişkin olarak hazırlanmaları halinde aşağıda
belirtilen mevzuatı, taslak aşamasında Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir;
a) Teknik düzenlemeler,
b) Bir ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşulları düzenleyen
mevzuat,
c) Bir ürünün üretimi, ithalatı, piyasaya arzı veya kullanımını yasaklayan mevzuat,
d) Bir kamu kuruluşunun taraf olduğu ve kamu yararı için, bir ürünün teknik
özelliklere veya piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara uygunluğunu
sağlayan, kamu ihalesi şartnameleri haricindeki ihtiyari anlaşmalar,
e) Ürünlerin, ulusal sosyal güvenlik sistemiyle ilgili teknik özellikler ve ürünün
piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullar dışındaki teknik özellikler veya
piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara uygunluğunu mali ve finansal
önlemlerle teşvik etmek suretiyle bu ürünlerin tüketimini etkileyen mevzuat,
f) Uygulandığında sözkonusu mevzuatın gereklerine uygunluk varsayımı bulunan
teknik özelliklere veya ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara
atıfta bulunan teknik özelliklere veya ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen
koşullara veya profesyonel kodlara veya uygulama kodlarına atıf yapan mevzuat.
Bildirime tabi olmayan teknik mevzuat
Madde 6 5 inci maddede belirtilen mevzuatın, aşağıdaki amaçlarla hazırlanmış
olması halinde Komisyona bildirimde bulunulmaz;
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a) Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak,
b) Avrupa Birliği mevzuatında öngörülen korunma önlemlerini kullanmak,
c) 13/11/2001 tarihinde kabul edilen, 17/1/2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik"
çerçevesinde ciddi risk nedeniyle ürünün piyasaya arzı veya kullanımını yasaklamak,
sınırlamak veya belirli şartlara tabi tutmak,
d) Komisyonun talebi üzerine ve ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla
mevzuatta Komisyonun öngördüğü değişikliği yapmak,
e) Ürünleri etkilemediği sürece, ürünlerin kullanımı sırasında özellikle işçiler
olmak üzere kişilerin korunmasını sağlamak.
Bildirime ilişkin usul ve esaslar
Madde 7 5 inci maddede belirtilen bildirim, aşağıdakileri içerir;
a) Taslağın metni; taslağın yalnızca bir uluslararası standardın veya Avrupa
standardının tam metnini uyumlaştıran nitelikte olması halinde, sadece ilgili standart
hakkında bilgi,
b) Taslakta açıkça belirtilmediği durumlarda, sözkonusu taslağın hazırlanma
nedenleri,
c) Önceden Komisyona bildirilmemiş olması ve bildirimi yapılan taslağın
etkilerinin değerlendirilmesi açısından gerekli olması halinde, taslağının esas itibariyle ve
doğrudan ilgili olduğu diğer ulusal mevzuatın metni,
d) Komisyon ve Müsteşarlık tarafından gerektiğinde talep edilecek bilgi ve
belgeler.
Taslağın üzerinde, kapsamı belirgin bir şekilde değiştiren, yürürlüğe konulması
için tasarlanan süreyi kısaltan, yeni şartlar veya gerekler getiren veya kısıtlamaları artıran
değişikliklerin yapılması durumunda, taslağın yeni metni de Komisyona iletilmek üzere
mümkün olan en kısa sürede Müsteşarlığa iletilir.
Taslağın bir kimyasal madde, müstahzar veya ürününün kullanımı veya
pazarlanmasını, kamu sağlığının veya tüketicilerin veya çevrenin korunması
gerekçeleriyle kısıtlaması halinde, yetkili kuruluşlar, sözkonusu madde, müstahzar veya
ürün bilgileri ile birlikte bunların bilinen ve kabul edilebilir ikamelerine ilişkin bilgilerin
özetini veya bu bilgilerin kaynaklarını, bunlara ilişkin alınan önlemlerin, kamu sağlığının
veya tüketicilerin veya çevrenin korunması açısından etkilerini de bildireceklerdir. Bu
bildirim; mevcut bir kimyasal maddeye yönelik tasarıyı kapsıyorsa, konu ile ilgili
mevzuata, yeni bir kimyasal maddeye yönelik tasarıyı kapsıyorsa, 11 Temmuz 1993 tarih
ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Zararlı Kimyasal Madde
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ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen
risk analizlerini de kapsar.
Bu madde ve 8 inci madde kapsamında Komisyona iletilen bilgiler, yetkili
kuruluşların bu yönde bir talebi bulunmadıkça gizli tutulmayacaktır. Yetkili kuruluşlar,
ilettikleri bilgilerin gizli tutulmasını talep etmeleri halinde, bildirim sırasında bu
taleplerini gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa iletir.
Bu Yönetmelik kapsamında bildirime tabi bir teknik mevzuat taslağının başka bir
mevzuat çerçevesinde de Komisyona bildiriminin gerekli olduğu hallerde, bu Yönetmelik
kapsamındaki bildirim diğer bildirimle birlikte yapılabilir. Bu durumda, yapılan
bildirimde, bu Yönetmelik hükümlerinin de yerine getirildiği açıkça belirtilir ve yetkili
kuruluş, bu Yönetmelik kapsamındaki bildirimi diğer mevzuat kapsamındaki bildirim
sırasında yerine getirildiği konusunda Müsteşarlığa bilgi verir.

Bildirime dair bekleme süresi
Madde 8 Yetkili kuruluşlar, Komisyonun ve üye devletlerin taslak üzerinde
yorum yapmalarına imkan tanımak amacıyla, bildirimi yapılan teknik mevzuatın
yayımlanmak üzere sevk edilmesini, 5 inci maddenin (d) bendinde belirtilen ikili
anlaşmalar sözkonusu olduğunda ise bu anlaşmaların kabulünü, 7 nci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen bildirimin Komisyona intikal ettiği tarihten itibaren üç ay sonraya
bırakırlar. Ancak, bu üç aylık bekleme süresi, yetkili kuruluşların, mevzuatı herhangi bir
danışmaya başvurmaksızın yürürlüğe koymak üzere kısa sürede hazırlamak durumunda
oldukları, kamu sağlığının veya güvenliğinin korunması, hayvanların korunması veya
bitki örtüsünün muhafazasıyla ilgili ciddi ve öngörülemeyen acil durumlarda uygulanmaz.
Bu durumda, yetkili kuruluşlarca yapılacak bildirim, 7 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen hususlarla birlikte, aciliyetin gerekçelerini de içerir.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen üç aylık bekleme süresi, 5 inci maddenin
(e) bendinde belirtilen mevzuata ait taslaklara ve ürünlerin serbest dolaşımını
engellemediği sürece ürünlerin üretimini yasaklayan mevzuat taslaklarına uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen üç aylık bekleme süresinin Komisyon
tarafından altı aya uzatılmasının talep edilmesi halinde, bu durum Müsteşarlık tarafından
yetkili kuruluşlara duyurulur.
Bildirim hakkında yorumların değerlendirilmesi
Madde 9 Bildirimi yapılan taslaklar hakkında Komisyon ve/veya üye devletlerden
alınan yorumlar Müsteşarlık tarafından yetkili kuruluşlara iletilir. Yetkili kuruluşlar bu
yorumları, taslağın müteakip hazırlık çalışmalarında mümkün olduğu ölçüde dikkate alır.
Taslağın nihai hali mümkün olan en kısa sürede Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona
bildirilir.
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Bildirimi yapılan teknik mevzuatın yayımı
Madde 10 Yetkili kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamında bildirime tabi olan
mevzuatı yayımlarken, mevzuatın içinde bu Yönetmeliğe atıfta bulunur. 5 inci maddenin
(d) bendinde belirtilen ikili anlaşmalar söz konusu olduğunda, bu atıf, anlaşma metninde
yer alır. Söz konusu atıf, bu Yönetmelik kapsamında öngörülen bildirimin
gerçekleştirildiğini belirten mahiyette yapılır.
Komisyon tarafından Türkiye’ye iletilen bildirimler
Madde 11– Üye devletlerce hazırlanan teknik mevzuat taslaklarına ilişkin
olarak, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen düzenlemeler çerçevesinde
Komisyon tarafından Türkiye’ye iletilen bildirimler Müsteşarlıkça ilgili yetkili
kuruluşlara bildirilir. Yetkili kuruluşlar, bildirimlere ilişkin muhtemel yorumlarını,
Komisyona iletilmek üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek süre içinde Müsteşarlığa iletir.
Komisyon tarafından Türkiye’ye iletilen bildirimlerden, 5 inci maddenin (e)
bendinde belirtilen teknik mevzuat taslaklarına ilişkin olanları hakkında yetkili
kuruluşlarca oluşturulacak muhtemel yorumlar, sözkonusu mevzuat taslağının mali ve
finansal hususlarına yönelik olamaz. Bu yorumlar, mevzuat taslağının yalnızca ticareti
engelleyebilecek hükümleri hakkında yapılır.
Yetkili kuruluşlar, Komisyon tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Türkiye’ye
iletilen bildirimler hakkında yorum oluştururken özel sektörden gerçek ve tüzel kişilerin
uzmanlığına başvurabilir. Ancak, bildirimin sahibi üye devlet tarafından bildirim
kapsamındaki bilgilerin gizli tutulmasının talep edildiği durumlarda, yetkili kuruluşlar,
özel sektörden gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlığına başvururken, bu yönde gerekli tüm
önlemleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Standartların Bildirimi
Standart hazırlık programı hakkında bilgilendirme
Madde 12 Hakkında yeni bir standart hazırlanması veya hakkındaki mevcut
standardın tadil veya revize edilmesi düşünülen ve bu çerçevede TSE’nin standart hazırlık
programına dahil edilen yeni konular hakkında TSE, Komisyonu, Avrupa standardizasyon
kuruluşlarını ve diğer ulusal standardizasyon kuruluşlarını bilgilendirir. Bu hüküm, bir
uluslararası standardın veya Avrupa standardının birebir uyumlaştırılmasına yönelik
çalışmalara uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilendirme sırasında, özellikle standart
hazırlık programına dahil edilen standardın, bir uluslararası standardı kısmen uyumlaştırıp
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uyumlaştırmadığı, yeni bir ulusal standart olup olmayacağı veya bir ulusal standardı tadil
veya revize edip etmeyeceği hususlarına yer verilir.
TSE, Komisyon tarafından talep edilmesi halinde, standart hazırlık programlarının
tamamını veya bir kısmını Komisyona iletir.
TSE, Ek II’de yer alan kuruluşlara, planladığı faaliyetlerinde gözlemci olarak pasif
veya aktif bir şekilde yer alma hakkını tanır.
TSE, standart hazırlık programındaki bir standardizasyon konusunun Avrupa
standardizasyon kuruluşlarınca konulan kurallara uygun bir şekilde Avrupa düzeyinde
tartışılmasına itiraz edemez ve bu kapsamda bir karara aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz.
Standartların bildirimi
Madde 13 TSE, talep edilmesi halinde, standartları, taslak aşamasındayken Ek I
ve EK II’de atıfta bulunulan diğer standardizasyon kuruluşlarına ve Komisyona iletir. Bu
standardizasyon kuruluşlarının ve/veya Komisyonun anılan standart taslaklarına ilişkin
herhangi bir yorumda bulunması halinde, TSE, bu yorumlar çerçevesinde gerçekleştirdiği
faaliyetler hakkında Ek I ve II’de atıfta bulunulan standardizasyon kuruluşları ile
Komisyonu bilgilendirir.
Standart taslakları, üye ülkelerde yerleşik
alınabilmesinini teminen TSE tarafından basılır.

tarafların

yorumlarının

da

Standardizasyon faaliyetleri
Madde 14 TSE, bir Avrupa standardının hazırlanması sırasında veya kabulünden
sonra, planlanan uyumlaştırmanın aksi hiçbir faaliyette bulunamaz ve bu alanda mevcut
bir Avrupa standardıyla tamamiyle uyum içinde olmayan yeni veya gözden geçirilmiş
herhangi bir standardı yayımlayamaz. Bu hüküm, yetkili kuruluşların, yayımlamayı
amaçladıkları bir teknik düzenleme çerçevesinde, ilgili ürüne dair teknik özellikler veya
bir standart hazırlanması talebi üzerine TSE tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara
uygulanmaz. Ancak, bu teknik düzenlemenin taslağı, 5 inci ve 7 nci maddelerin
hükümlerine uygun şekilde Komisyona bildirilmek üzere yetkili kuruluş tarafından
Müsteşarlığa iletilir.
TSE, 12 nci ve 13 üncü maddelere aykırı bir şekilde kabul edilen bir standardı, bu
standarda atıfta bulunmak suretiyle kullanamaz, onaylayamaz ve tanıyamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bildirimlerin hazırlanması
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Madde 15 Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak bildirimler kapsamında yetkili
kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilecek tüm taslak metin, bilgi ve belgeler Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlanır.
İlgili Avrupa Birliği mevzuatı
Madde 16 Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin standartlar ve teknik düzenlemeler
hakkında bilgi temini yöntemine dair 23 Mart 1983 tarih ve 83/189/EEC sayılı Konsey
Direktifini ve tadilatlarını iptal ederek yerine geçen standartlar ve teknik düzenlemeler
hakkında bilgi temini yöntemine dair Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 22 Haziran
1998 tarih ve 98/34/EC sayılı Direktifi ile standartlara ilişkin hükümlerin
uyumlaştırmanın dışında tutulması hakkındaki uyum koşulu hariç olmak üzere, Türkiye
ile Avrupa Birliği arasındaki 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın II sayılı Ekinin XIX
uncu bölümünde yer alan 83/189/EEC sayılı Direktife dair Türkiye için hazırlanmış uyum
koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Yetki
Madde 17 Bu yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya,
bildirimler ile yorumların hazırlanması ve iletilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemeye
ve bu konuda gerekli talimatları vermeye, bildirimlerin her aşamasında gerekli görülecek
değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
Yürürlük
Madde 18 Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan
yürütür.
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Uygulamalar
Uluslararası standart: Bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından kabul
edilen ve herkes tarafından temin edilebilen standardı
Avrupa standardı: Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen ve
herkes tarafından temin edilebilen standardı
Ulusal standart: Ulusal standardizasyon kuruluşları tarafından kabul edilen ve
herkes tarafından temin edilebilen standardı
Standart hazırlık programı: Bir ulusal standardizasyon kuruluşunun
standardizasyon çalışmalarını yürüttüğü konuların listesini içeren çalışma programı
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Uygulama Soruları
1 ) Yetkili kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilecek tüm taslak metin, bilgi ve belgeler
hangi dilde hazırlanır?
2) Teknik mevzuat hangi amaçlarla hazırlanırsa komisyona bildirimde
bulunulmaz?
3) Taslağın bir kimyasal madde, müstahzar veya ürününün kullanımı veya
pazarlanmasını, kamu sağlığının veya tüketicilerin veya çevrenin korunması
gerekçeleriyle kısıtlaması halinde, yetkili kuruluşlar ne yapmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Taslağın üzerinde, kapsamı belirgin bir şekilde değiştiren, yürürlüğe konulması
için tasarlanan süreyi kısaltan, yeni şartlar veya gerekler getiren veya kısıtlamaları artıran
değişikliklerin yapılması durumunda, taslağın yeni metni de Komisyona iletilmek üzere
mümkün olan en kısa sürede Müsteşarlığa iletilir.
Yetkili kuruluşlar, Komisyon tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Türkiye’ye
iletilen bildirimler hakkında yorum oluştururken özel sektörden gerçek ve tüzel kişilerin
uzmanlığına başvurabilir. Ancak, bildirimin sahibi üye devlet tarafından bildirim
kapsamındaki bilgilerin gizli tutulmasının talep edildiği durumlarda, yetkili kuruluşlar,
özel sektörden gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlığına başvururken, bu yönde gerekli tüm
önlemleri alır.
TSE, standart hazırlık programındaki bir standardizasyon konusunun Avrupa
standardizasyon kuruluşlarınca konulan kurallara uygun bir şekilde Avrupa düzeyinde
tartışılmasına itiraz edemez ve bu kapsamda bir karara aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz.
TSE, bir Avrupa standardının hazırlanması sırasında veya kabulünden sonra,
planlanan uyumlaştırmanın aksi hiçbir faaliyette bulunamaz ve bu alanda mevcut bir
Avrupa standardıyla tamamıyla uyum içinde olmayan yeni veya gözden geçirilmiş
herhangi bir standardı yayımlayamaz.
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Bölüm Soruları
1) Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi
isim veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiye ...........................
denir.
2) Bir ulusal standardizasyon kuruluşunun standardizasyon çalışmalarını
yürüttüğü konuların listesini içeren çalışma programı ............................. olarak
adlandırılır.
3) Yetkili kuruluşlar, Komisyonun ve üye devletlerin taslak üzerinde yorum
yapmalarına imkan tanımak amacıyla, bildirimi yapılan teknik mevzuatın
yayımlanmak üzere sevk edilmesini, bildirimin Komisyona intikal ettiği tarihten
itibaren üç ay sonraya bırakırlar, sürenin uzatılmasının talep edilmesi halinde bu
süre .......................... aya kadar uzatılıp yetkili kuruluşlara duyurulur.
4) Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, teknik
özelliklerinden biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü
düzenlemeye ................. denir.
5) Ürünü yurtdışından getirerek yurtiçi piyasaya arz eden Türkiye’de
yerleşik gerçek veya tüzel kişiye .............................. denir.
6) Aşağıdakilerden hangisi ulusal standardizasyon kuruluşları tarafından
kabul edilen ve herkes tarafından temin edilebilen standardı tanımlar?
a) Uluslar arası standart
b) Avrupa standardı
c) Ulusal standart
d) Dünya standardı
e) Türkiye standardı

7) Aşağıdakilerden hangisinde yetkili kuruluş düzenlenen süreç devam
ederken bir ürün veya ürün grubunun serbest dolaşımını askıya alır?
a) Ürün veya ürün grubu anormal veya öngörülemez şekilde sağlık açısından ciddi
risk taşıyorsa
b) Ürünün veya ürün grubunun pazarlanması Avrupa Birliği üyesi bir ülkede kamu
ahlakı veya kamu emniyeti gerekçeleriyle genel olarak yasaklanmışsa
c) ürün grubu marka tescili taşımıyorsa
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d) Ürünün veya ürün grubunun serbest dolaşımının bu madde uyarınca askıya
alınmasına ilişkin kararlara karşı ulusal mahkemelerde dava açılmışsa
e) ürün grubunun bildirimi ayrıca teknik ve bilimsel gerekçelere dayanmıyorsa

8) Bakanlık, iktisadi bir işletme, Avrupa Birliği üyesi bir devletin yetkili
kuruluşu veya ilgili diğer bir tarafın yazılı talebi üzerine istenilen bilgiler için talep
sahibine kaç iş günü içinde cevap verir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 15
E) 21

9) Yetkili kuruluşlar, Komisyonun ve üye devletlerin taslak üzerinde yorum
yapmalarına imkan tanımak amacıyla, bildirimi yapılan teknik mevzuatın
yayımlanmak üzere sevk edilmesini, bildirimin Komisyona intikal ettiği tarihten
itibaren kaç ay sonraya bırakırlar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
10) Teknik mevzuatın ve standartların Türkiye ile Avrupa Birliği arasında
bildirimine dair yönetmelik ve bu yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin tebliğler
çıkarmaya, bildirimler ile yorumların hazırlanması ve iletilmesi ile ilgili usul ve
esasları belirlemeye ve bu konuda gerekli talimatları vermeye, bildirimlerin her
aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya hangi
kurum yetkilidir?
A) Bakanlar kurulu
B) Ticaret bakanlığı
C) Dış ticaret müsteşarlığı
D) Gümrükler genel müdürlüğü
E) Türkiye ihracatçılar meclisi
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Cevaplar
1) imalatçı
2) Standart hazırlık programı
3) 6 ay
4) teknik düzenleme
5) ithalatçı
6) c
7) b
8) d
9) c
10) c
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6. ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE
DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?
Bu bölümde teknik düzenlemelerin nasıl oluşturulacağı, üretici ve dağıtıcıların
sorumlulukları, piyasa gözetimi ve denetimindeki temel esaslar, ürünlerin piyasaya
arzının yasaklanması, toplanması ve bertarafının nasıl gerçekleştirildiği, Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Koordinasyon Kurulunu ve CE işaret yönetmeliğini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu olmasının avantajları
nelerdir?
2) Ürünün piyasadan toplatılması kararı verildikten sonra üreticinin bir hak arayışı
söz konusu olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kona

Kazanım

piyasa gözetimi ve
denetimindeki temel
esaslar
Piyasa gözetleme ve
denetleme
koordinasyon kurulu

Standartların belirlenmesi,
standartlara uyulmadığı
zaman alınacak önlemler

CE işaret yönetmeliği

Kurulun yetki ve görevlerinin
bilinmesi
Bu yönetmeliğe göre bu
işareti taşımak zorunda lan
ürünlerin piyasaya arz
edilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Tebliğ kanun ve
yönetmeliklerde belirtilen
esasların bilinmesi
Tebliğ kanun ve
yönetmeliklerde belirtilen
esasların bilinmesi
Tebliğ kanun ve
yönetmeliklerde belirtilen
esasların bilinmesi
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Anahtar Kavramlar
Koordinasyon kurulu
Bertaraf
Ce işareti
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Giriş
Ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili
teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine, bunun
sonucunda alınacak önlemlere ve piyasa gözetimi ve denetimi konularında yetkili
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve tavsiye niteliğinde kararlar alınması
amacıyla bir Kurul teşkil edilmesine karar verilmiş, bu kurulun görevlerine ilişkin usul ve
esaslar belirlenmiştir. Bu bölümde aynı zamanda CE işaret yönetmeliği de ele alınmıştır.
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6.1. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 13/11/2001 No : 2001/3529 Dayandığı
Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 17/1/2002
No : 24643 Yayımlandığı Düsturun Tertibi 41

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı
aşamasında ve ya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup
olmadığının gözetimi ve denetimine, bunun sonucunda alınacak önlemlere ve piyasa
gözetimi ve denetimi konularında yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması
ve tavsiye niteliğinde kararlar alınması amacıyla bir Kurul teşkil edilmesine ve bunun
görevlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 Bu Yönetmelik, teknik düzenlemelerin hazırlanmasını, teknik
düzenlemelere uygunluk ve ürün güvenliğine ilişkin esasları, ürünlerin piyasaya arzında
üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve
esasları, yetkili kuruluşların yetki ve sorumluluklarını, piyasa gözetimi ve denetimi
çerçevesinde alınacak önlemleri ve Piyasa Gö zetimi ve Denetimi Koordinasyon
Kurulunun teşkili ile bu Kurulun görevleri ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları
kapsar.

Hukuki dayanak
Madde 3 Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen;
(Değişik: 27/5/20132013/4895 K.) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
139

Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,
(Değişik: 27/5/20132013/4895 K.) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı Ürün
Güven liği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,
Son Ürün: İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler
kapsamındaki ürünlerden piyasaya en son arz edileni,
Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam
ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik
koşullarını,
Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan
ve ya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde
koruma sağlayan ürünü,
Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını
veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel
kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen
temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri
ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine
ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından
onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan,
ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri,
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari
olan düzenlemeyi,
Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine
bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi
Gazete sinde ismi yayımlanan standardı,
Uyumlaştırılmış ulusal standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını
uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip
yayımlanan standardı,
Teknik özellikler: Bir belge içinde yer alan ve ürünün taşıdığı isim, terminoloji,
sem boller, test etme ve test metodları, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme ve
uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere, kalite düzeyleri, performans, güvenlik
veya boyutlar gibi özelliklerini ve ürünün özellikleri üzerinde etkisi olması halinde üretim
yöntem ve işlemlerini,
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Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere,
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak
pi yasada yer alması için yapılan faaliyeti,
Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak
yetkili bulunan ve 4703 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerini kendi görev alanına
giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu,
Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test
edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye
uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin
faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,
Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından,
bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde
bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından belirlenerek, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik
düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,
Uygunluk işareti: Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun
olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren
işareti,
İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler
çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,
y) Kurul: Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Düzenlemelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar
Teknik düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin esaslar
Madde 5 Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından
hazırlanır. Teknik düzenlemelerde uyumlaştırılmış ulusal standartlara atıfta bulunulması
halinde, ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartların hazırlanması veya hazırlattırılması, tadil
veya revize edilmesi, re'sen veya yetkili kuruluşların talebi üzerine, Türk Standartları
Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.
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(Ek fıkra: 8/1/20182018/11325 K.) Yetkili kuruluşlar, teknik düzenlemeleri insan
sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin
korunması veya enerji verimliliğinin sağlanması gibi bir kamu yararını gözeterek, rekabeti
engellemeyecek şekilde ve gözettiği amacın ötesine geçmeyen, uygun, orantılı, açık ve
uygulanabilir hükümler koyarak hazırlar.
Teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve ilgili
uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri, numaraları ile bunlara ilişkin
değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu teknik düzenleme belirtilmek suretiyle, yetkili
kuruluşlarca, Resmî Gazetede yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Düzenlemelere Uygunluk, Ürün Güvenliği, Üreticilerin ve Dağıtıcıların
Yükümlülükleri
Teknik düzenlemelere uygunluk ve bu kapsamda üreticilerin ve dağıtıcıların
yükümlülükleri(1)
Madde 6 Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun
olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya
tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki
ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.
___ _ _
(1) Bu maddenin “Teknik düzenlemelere uygunluk ve bu kapsamda üreticilerin
yükümlülükleri” olan başlığı, 8/1/2018 tarihli ve 2018/11325 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle me tne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Bir teknik düzenlemede uyumlaştırılmış ulusal standartlara atıfta bulunulduğu
durumlar da, ilgili uyumlaştırılmış ulusal standart veya standartlara uygun ürünün, bu
teknik düzenlemede belirtilen ve bir ürünün sahip olması gereken temel gereklere uygun
olduğu kabul edilir.
Uyumlaştırılmış Avrupa standardı ve uyumlaştırılmış ulusal standardın
bulunmadığı alanlarda, teknik düzenlemede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde bu
teknik düzenlemede belirtilen temel gerekleri karşıladığı kabul edilen uluslararası
standartlar, ulusal standartlar ve diğer belgele re uygun ürünün de ilgili teknik
düzenlemeye uygun olduğu kabul edilir. Yetkili kuruluş, ilgili teknik düzenlemenin
öngördüğü hallerde, bu belgelerin isimlerini ve numaralarını Resmi Gazete de yayımlar.
Yetkili kuruluş, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen belgelerin
ilgili teknik düzenlemede belirtilen temel gerekleri karşılamadığını tespit ederse, durumu
Komisyona iletilmek üzere derhal Bakanlığa bildirir.(1)
Ürünün birden fazla teknik düzenleme kapsamına girdiği ve bu teknik
düzenlemelerin ürüne aynı uygunluk işaretinin iliştirilmesini öngördüğü durumlarda,
uygunluk işareti, ürünün bu teknik düzenlemelere uygunluğunu ve teknik düzenlemelerde
belirtilen her türlü uygunluk değerlendirmesi işleminden geçirildiğini gösterir.
Teknik düzenlemelerde belirtilmeyen uygunluk değerlendirmesi işlemleri
sonucunda veri len ve/veya ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğu gösteren
işaretler, ürünün üzerinde veya ambalajında uygun bir şekilde yer alabilir, ancak bu
işaretler, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu ifade etmez ve teknik düzenlemeye
uygunluğu gösteren işaretin anlamı ve şekli hak kında üçüncü şahısları yanıltacak ve
uygunluk işaretinin açıkça fark edilmesini engelleyecek şekilde kullanılamaz.
Uygunluk işareti veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen
belgeler tahrif veya taklit edilemez, usulüne uygun olmadan kullanılamaz.
(Ek fıkra: 8/1/20182018/11325 K.) Dağıtıcılar, teknik düzenlemelerle kendilerine
getirilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Ürün güvenliği ve bu kapsamda üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri
Madde 7 Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması zorunludur. Bu hüküm,
üretici ve dağıtıcının, alıcıya bu konuda açıkça bilgi vermesi kaydıyla, antika olan veya
kullanılmadan önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ikinci el ürünlere uygulanmaz.
Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj
ve bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte
kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi,
kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer
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bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından
değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlaması gerekir.
27/5/2013 tarihli ve 2013/4895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin
10 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde
değiştirilmiştir.
Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk
taşıyan ürünlerin mevcut olması, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, bir
ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez.
Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik
düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin
bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; Türk Standartları Enstitüsü
tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal
standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birli ği teknik özellikleri; bunların
olmaması halinde ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul
edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin
iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul
beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.
Bir ürün bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlara uygun olsa dahi,
ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluşlar, ürünün piyasaya
arzının kısıtlanması, piyasadan toplatılması ve bertaraf edilmesine ilişkin önlemleri alırlar.
Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz
edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye
uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.
Üretici, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; ürünün öngörülen kullanım süresi
içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere
gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde
piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak ve
yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile
ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.
Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler
kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten
itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili
kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili
kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.
Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri
piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu
risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir.
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Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre
içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici
olarak kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar
Genel esaslar
Madde 8 Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı
aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip
üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan
ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını
sağlamak amacıyla yetkili kuruluş tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.
(Ek fıkra: 27/5/20132013/4895 K.) Piyasa gözetimi ve denetimi yetkili
kuruluşların görev ve sorumluluğundadır. Piyasa gözetimi ve denetimi alanında yetkili
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon Bakanlık tarafından sağlanır.
Aşağıdaki şartları haiz ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmezler:
İlgili teknik düzenlemenin ürünün ihracatına ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen
ürünler,
İlgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz
edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla, fuar ve sergilerde sadece tanıtım ve
gösterim amacıyla sergilenen ürünler,
Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihracatçı ülkeden
Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisine veya ithalatçıya gönderilen numuneler,
İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üretici tarafından montaj,
paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir
üreticiden alınan veya üreticinin yurt dışında olması halinde üretici tarafından ithal edilen
ürünler,
Gümrük idarelerince henüz serbest dolaşıma sokulmamış ürünler ile serbest
bölgeler deki ürünler.
Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ürünlerin piyasaya arz edilmek
istenmesi halin de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.(1)

145

Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya 4703 sayılı
Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bunlara ilişkin
idari düzenlemeler yetkili kuruluşlarca belirlenir.
Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirecek yetkili kuruluşların isimleri
Bakanlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.(2)
Yetkili kuruluşların yetki ve sorumlulukları
Madde 9 (Değişik birinci fıkra: 27/5/20132013/4895 K.) Yetkili kuruluşlar
piyasa gözetimi ve denetiminin etkin ve hızlı işlemesi için;
Yeterli sayıda personel istihdam eder, denetim yapan personelin hizmet içi
eğitimlere tabi tutulmasını sağlar,
Denetimler için yeterli kaynak tahsis eder,
Ürünlerden kaynaklandığından şüphe edilen her türlü kaza ve yaralanmayı takip
eder ve inceler,
Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilgi verebilecek veya ilgililerin
şikâyetlerini ulaştırabilecekleri yardım masaları veya benzeri mekanizmaları kurar ve
bunların görev alanları ile irtibat bilgilerini kamuoyuna duyurur,
Üretici ve/veya dağıtıcının bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirme sini sağlar; ürünün arz ettiği risklerin azaltılması veya önlenmesine yönelik
önlemlerle ilgili olarak ürünü piyasaya arz eden üretici ve dağıtıcılarla işbirliği yapar,
___ _ _
27/5/2013 tarihli ve 2013/4895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin
2’nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ikinci fıkrasında” ibaresi “üçüncü fıkrasında”
şeklinde değiştirilmiştir.
27/5/2013 tarihli ve 2013/4895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin
10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde
değiştirilmiştir.
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Üretici tarafından bir ürünün piyasadan toplatılması veya bertarafıyla ilgili önlemlerin
tam olarak uygulanmasını sağlar,
Yetkilerini orantılılık ilkesine uygun olarak kullanır; aldıkları tedbirlerin, önlemeyi
amaçladıkları tehlikenin boyutu, niteliği ve gerçekleşme olasılığı ile orantılı olmasını sağlar ve
üretici veya dağıtıcıya tebliğ ettiği kararda önlemin dayandığı gerekçeleri belirtir,
Faaliyetlerini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir,
ı) Ürün güvenliği konusunda bilimsel ve teknolojik bilgiyi takip eder,
Denetim faaliyetlerinin işleyişini ve etkinliğini gözden geçirir ve değerlendirir,
Denetimi yapan birimlerine yönelik olarak numune alımı da dahil olmak üzere il veya
bölge bazında denetime tabi olacak ürün, risk, firma ve benzeri verileri içeren sektörel denetim
programları hazırlar, uygular ve bu programları periyodik olarak günceller, programla ilgili
genel bilgileri ve yapılan güncellemeleri kamuoyuna duyurur, Bakanlıkça talep edilen şekilde
ve sürede Bakanlığa gönderir,
Denetimleri fiilen yapan birimlerinin bölgelerine ilişkin ürün veya sektör bazlı firma
verilerini merkez teşkilatına iletmesini ve bu verilerin periyodik olarak güncellenmesini sağlar,
Üretici, dağıtıcı ve tüketicilerin mevzuat ve uygulamalar konusunda düzenli olarak
bilgilendirilmesini sağlar.
(Değişik ikinci fıkra: 27/5/20132013/4895 K.) Yetkili kuruluşlar bir ürünü; bedelli
veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildiği, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil
araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde denetleyebilir, numune alarak test ve muayene
edebilir ve üretici ve/veya dağıtıcılarından gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 27/5/20132013/4895 K.) Piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetleri sırasında üreticiler ve dağıtıcılar tarafından yetkili kuruluşlara, 16/12/2011 tarihli
ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası
çerçevesinde akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış ve uygunluğu
gösteren belgeler ile test raporlarının sunulması halinde, yetkili kuruluş bu belge ve raporları
dikkate alır. Türkiye'de veya karşılıklılık ilkesi saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi bir
ülkede yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeler ve test raporları,
kuruluşun yeterliliğine ilişkin gerekçelerle reddedilemez.
(Ek fıkra: 27/5/20132013/4895 K.) Bir üründen kaynaklandığı değerlendirilen ve
sağlık kurumlarına intikal eden kaza, yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin bilgiler, Sağlık
Bakanlığınca kurulan kaza veri sistemine girilir. Bu sistemin işletilmesine ve verilerin
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raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sağlık Bakanlığı bu
verileri yetkili kuruluşlarla paylaşır.
Yetkili kuruluş, teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren işaretlerin iliştirilmesi ve
kullanımının uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve teknik düzenlemelerde
belirtilmeyen uygunluk değerlendirmesi işlemleri sonucunda verilen ve/veya ulusal veya
uluslararası standartlara uygunluğu gösteren işaretlere dair bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin
altıncı fıkrasın da belirtilen kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eder ve gerekli tedbirleri alır.
Ürünün birden fazla teknik düzenleme kapsamına girdiği ve bu teknik düzenlemelerin
her birinin ya da bazılarının farklı yetkili kuruluşların görev alanında bulunduğu hallerde,
piyasa gözetimi ve denetimi, ürünün bu teknik düzenlemelerin hükümlerine uygunluğunun
eşzamanlı kontrol edilebilmesini teminen ilgili bütün yetkili kuruluşlarca ortaklaşa yürütülür.
Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördükleri durumlarda, göze
tim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan test,
muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilirler. Ancak, test ve
kontrol sonucuna göre karar verme sorumluluğu yetkili kuruluşa aittir.
Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının im
kanlarından yararlanılması ve ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde test ve
muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından karşılanır. Bu giderler hakkında, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: 11/9/20082008/14148 K.) Yapılan testler neticesinde numunenin güvensiz
çıkması halinde, alınan numune için üreticiye herhangi bir ödemede bulunulmaz. Numunenin,
ürünün özelliğine göre uygun koşullarda ve uygun bir süreyle test kuruluşunda saklanması sağla
nır. Bu süre sonunda "numune bertaraf tutanağı" düzenlenerek numune yetkili kuruluş
tarafından bertaraf edilir veya ettirilir.
(Ek fıkra: 11/9/20082008/14148 K.) Yapılan testler neticesinde numunenin güvenli
çıkması halinde;
Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda, yapılan test sonucundan üretici
haberdar edilir. Üretici bu bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde
numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu süre içerisinde alınmayan numuneler,
Defterdarlıklara intikal ettirilir.
Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, "numune bertaraf tutanağı" düzenlenerek
numune bertaraf edilir ve numune ücreti yetkili kuruluş tarafından üreticiye ödenir.
(Ek fıkra: 11/9/20082008/14148 K.) Numunenin, üretici dışındaki bir firmadan
alınması ve söz konusu firmanın numune alma tutanağı ile birlikte üreticiye başvurması
durumunda, numune bedeli üretici tarafından söz konusu firmaya ödenir.
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Kamu kuruluşlarının başka amaçlarla yaptıkları denetimler sonucunda ortaya çıkan
ürüne ilişkin mevzuata uygunsuzluklar; bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan
bilgiler; tüketici, kullanıcı, rakip üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve
onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından ürünün
teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikâyetler ve bu
çerçevede elde edilen bilgiler de yetkili kuruluş tarafından piyasa gözetimi ve denetimi
amacıyla kullanılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ürünün Piyasaya Arzının Geçici Olarak Durdurulması
Ürünün piyasaya arzının geçici olarak durdurulması
Madde 10 Yetkili kuruluş, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi;
bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, ürünün kontrol
yapılınca ya kadar piyasaya arzının geçici olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı üreticiye
derhal tebliğ eder.
Üründen kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla üretici, bu
Yönetmeliğin 7’nci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri çerçevesinde, dağıtıcıları durumdan
haberdar eder ve risk altındaki grupların bilgilendirilmesini sağlar.
Yetkili kuruluş, kesin belirtinin tespit edildiği tarihten itibaren en geç yirmi dört saat içi
n de kontrollere başlar.
Üretici yetkili kuruluşun talebi üzerine, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgi
ve belgelere ilaveten,
İlgili teknik düzenlemenin öngörmesi nedeniyle, üretici tarafından, ürünün uygunluk
değerlendirmesi için bir uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa
başvurulduğu durumlarda, bu kuruluşlara sunulan belgelerin kopyalarını,
Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,
Tasarım ve üretime ilişkin detaylı bilgileri,
Yetkili kuruluşça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa verir.
Ürünün piyasaya arzının geçici durdurulma süresi, ürünün test edilebilmesi için teknik
gerekçelerle daha fazla bir süreye ihtiyaç duyulmaması halinde üç günden fazla olamaz.
Yapılan kontrol sonucunda, ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili
kuruluş 11 inci maddede belirtilen önlemleri alır.
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ALTINCI BÖLÜM
Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı
Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı
Madde 11 (Değişik: 27/5/20132013/4895 K.)
Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, piyasa gözetimi ve
denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda güvenli olmadığının tespit edilmesi
halinde, yetkili kuruluş, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, orantılılık ilkesini
gözeterek aşağıdaki önlemlerden uygun olanları alır:
Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını sağlamak.
Piyasaya arz edilmiş ürünün toplanmasını sağlamak.
Ürüne ilişkin güvensizliğin üretici tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde,
ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmemiş olması halinde yetkili
kuruluşça belirlenecek süre içinde ürünün güvenli hale getirilmesi için üreticiyi uyarmak.
Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli hale
getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdığı riske göre kısmen veya tamamen bertarafını
sağlamak.
Yetkili kuruluş önlem kararını almadan önce üretici ve/veya dağıtıcıyı durum hakkında
görüşlerini almak üzere tebligatla bilgilendirir. Tebligatı almasını müteakip üretici ve/veya
dağıtıcıya, cevap verebilmesi için, en az on gün süre tanınır ve bu süre tebligatta belirtilir. İnsan
sağlığı ve güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının tehlikede olduğu acil
hallerde bu sürenin dolması beklenmeyebilir. Tebligat yapılmadan bir karar alınması halinde,
üretici ve/veya dağıtıcıya cevap verebilmesi fırsatı sonradan tanınabilir.
İkinci fıkrada belirtilen yetkili kuruluşça alınması planlanan veya alınan önlem kararı,
üretici ve/veya dağıtıcının cevabı veya sağlayacağı bilgi ve belge neticesinde gözden geçirilir.
Yetkili kuruluş tarafından alınan önlemlere ilişkin kararların üretici ve/veya dağıtıcıya
yapılan tebligatında, kararın dayandığı gerekçeler, karara karşı itiraz yolları ve yasal süreler
belirt i lir.
(Değişik beşinci fıkra: 8/1/20182018/11325 K.) Yetkili kuruluş, bu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen önlemler ve ürünün içerdiği riskler hakkındaki
bilgilerin, önlem kararının tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde üretici tarafından etkili
olacak şekilde duyurulmasını sağlar. Yetkili kuruluş, üretici tarafından yapılan duyuru veya
duyuru şeklini uygun bulmaz ya da yetersiz görürse veya hiç duyuru yapılmazsa masrafları
üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde
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yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle önlemler ve ürünün içerdiği riskler
hakkındaki bilgilerin risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlar. Üreticiye ulaşılamaması
durumunda ise yetkili kuruluş uygun gördüğü bir yolla duyuruyu yapar. Risk altındaki kişilerin
yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün
olduğu durumlarda, bu duyuru, yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin
kim olduğunun tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi
yoluyla yapılır. Yetkili kuruluş her durumda alınan önlemler ve ürünün içerdiği riskler
hakkındaki bilgileri kendi internet sayfasında da duyurur.
Duyuru asgari aşağıdaki bilgileri içerir:
Ürünü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici özellikler.
Mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafı veya resimli tasviri.
Alınan önlem.
Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi.
Sorumlu üretici ve dağıtıcının isim, adres ve diğer iletişim bilgileri.
Riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler.
Ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini teminen
gönderilebileceği adresler.
Yetkili kuruluş, duyurunun yukarıdaki esaslara uygun ve risk altındaki kişilerin
haberdar edilmesini sağlayacak şekilde yayınlanıp yayınlanmadığını denetler ve eksiklik tespit
edilmesi halinde duyurunun tekrarını sağlar.
Bu maddede belirtilen masrafların tahsili hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamında alınan önlemler gerektiğinde Komisyona bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu
Kurulun Teşkili
Madde 12 Kurul, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü veya
görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, yetkili kuruluşların birer daimi
temsilcisinden teşekkül eder.(1)
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Kurul başkanı, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde uygunluk değerlendirme
kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların temsilcilerini, özel sektör temsilcilerini ve ilgili diğer
uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.
Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Kurulun Görevleri
Madde 13 Kurulun görevleri:
Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin işleyişini sağlayabilmek için, piyasa gözetimi ve
denetimi konusunda yetkili kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında yetkili kuruluşların karşılaştıkları sorunların
giderilmesi amacıyla çözüm önerileri üretmek,
c)Ürünlere ilişkin
uygulanmasını izlemek,

teknik

mevzuatın

yetkili

kuruluşlarca hazırlanmasını

ve

d) Gerektiğinde, teknik mevzuat uyumu ile piyasa gözetimi ve denetimi konularında tav
siye niteliğinde kararlar almaktır.

Kurulun çalışma usul ve esasları
Madde 14 Kurul 4 ayda bir toplanır. Kurul başkanı gerekli hallerde Kurulu olağanüstü
toplantıya çağırabilir.
Kurul üyeleri Kurul toplantılarında görüşülmesini talep ettikleri konuları, bu konularla
ilgili özet bilgilerle birlikte gündeme dahil edilmesi ve diğer Kurul üyelerinin
bilgilendirilmesine imkan tanıyacak şekilde, her toplantıdan en az yirmi gün önce Genel
Müdürlüğe bildirir.
Genel Müdürlük, Kurul toplantısından önce gündemde görüşülecek maddeler ile
bunlara ilişkin özet bilgileri hazırlayarak her toplantıdan en az beş gün önce Kurul üyelerine
bildirir.
Kurul başkanının uygun gördüğü gündem dışı konular da Kurul toplantılarında
görüşülebilir.
Kurul’un bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen tavsiye
kararlarını alması söz konusu olduğunda, toplantıda salt çoğunluk aranır. Toplantıda salt
çoğunluğun bulun maması halinde kararın alınması bir sonraki toplantıya ertelenir ve üyelere
bilgi verilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Kurul kararları, toplantıya katılanların oy
152

çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Kurul Başkanının vermiş olduğu oy, kararı
belirler. Kurul üyeleri dışında toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.
___ _ _
(1) 27/5/2013 tarihli ve 2013/4895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5
inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon
Genel Müdürü” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü”
şeklinde değiştirilmiştir.
Denetim kayıtlarının tutulması ve denetim raporlarının hazırlanması(1)
Madde 15 (Değişik: 27/5/20132013/4895 K.)
Piyasa gözetimi ve denetiminde kullanılacak tutanakların içeriği ve formatı,
uyguladıkları teknik mevzuatın gerektirdiği zorunluluk ve ihtiyaçlar ile Bakanlık tarafından
yıllık raporlama ve alınan önlemlerin bildirimi konusunda talep edilen bilgiler dikkate alınarak,
yetkili kuruluşlarca belirlenir.
Piyasa gözetimi ve denetiminde temin edilen bilgilerin Bakanlıkça raporlama ihtiyaçları
doğrultusunda talep edilen kısmı yetkili kuruluşlarca, Bakanlık tarafından belirlenen şekilde ve
üçer aylık dönemler halinde en geç takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa iletilir.
Yetkili kuruluşlar piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptıkları faaliyetlere dair
yıllık rapor hazırlar. Yetkili kuruluşlar, bu yıllık raporları bir sonraki yılın en geç ikinci ayının
sonuna kadar Bakanlığa iletir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bildirimlere ilişkin hükümler
Madde 16 (Değişik: 27/5/20132013/4895 K.)
Piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yetkili kuruluşlarca alınan önlemler ve verilen
cezalar Bakanlığa bildirilir. Bildirime konu ürünler, bildirim süreleri ve kapsamı ile bu
bildirimle rin Komisyona, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve diğer Avrupa Birliği kuruluşlarına
iletilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

İthalata ilişkin hükümler
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Madde 17 İthalat aşamasında ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup
olmadığına dair denetimler, 4703 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararı ve bağlı Yönetmelik ile Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.(2)

Bilgilerin gizliliği
Madde 18 (Değişik: 27/5/20132013/4895 K.)
Yetkili kuruluşlar, denetimler sırasında temin ettikleri ve ticari sır niteliğindeki veya
fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alır.
Ancak, mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan ifşaat bu
kapsamda sayılmaz.
Bu maddenin başlığı “Yıllık Rapor” iken, 27/5/2013 tarihli ve 2013/4895 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
27/5/2013 tarihli ve 2013/4895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci
maddesiyle bu fıkrada yer alan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi
Kararı” ibaresi “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı” şeklinde değiştirilmiştir.
Belgelerin tercümesi
Madde 19 Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasında belirtilen belgelerin yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde, yetkili
kuruluş üreticiden, bunların Türkçe tercümelerini isteyebilir. Bu tercümeler, yetkili kuruluşça
belirtilen süre içerisinde ibraz edilir.

Ceza hükümleri
Madde 20 Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, 4703 sayılı Kanun
da belirtilen idari para cezaları uygulanır.
Geçici Madde 1 Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde
Türkiye tarafından uyumlaştırılması gereken teknik mevzuattan uyumlaştırılmamış olanlar
kapsamında yer alan ve Avrupa Birliğinden gelen bir ürünün, Birliğin ilgili mevzuatına uygun
olduğu belgelenmiş olsa dahi güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, bu ürünün, yetkili
kuruluşça piyasaya arzının kısıtlanması, yasaklanması veya piyasadan toplatılması hakkında
1/95 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararı’nın 10 uncu maddesi
hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 2 (Ek: 27/5/20132013/4895 K.)
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9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen yardım masaları veya benzeri
mekanizmalar ile 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen kaza veri sistemi bu
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde faaliyete geçer.

Yürürlük
Madde 21 Bu Yönetmelik 11/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6.2. CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ
Karar Sayısı : 2011/2588
Ekli “CE İşareti Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının
21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Resmi Gazete Tarihi : 23/02/2012
Resmi Gazete Sayısı : 28213
Yürürlük tarihi : 23/02/2012
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işareti konulması yöntemlerini
düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usûl ve
esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer aldığı halde, bir uygunluk değerlendirme modülü
veya AT Uygunluk Beyanı öngörmeyen bir teknik düzenlemenin varlığı hâlinde söz konusu
teknik düzenlemenin hükümleri esas alınır.
Hukukî dayanak
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MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) AT: Avrupa Topluluğunu,
b) Bitmiş ürün: Kullanılabilmesi için başka bir işlemden geçmesi gerekmeyen ve
kullanıma hazır olan ürünü,
c) “CE” işareti: Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili
bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
ç) Dağıtıcı: Bir ürünü piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, imalatçı ve
ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
d) İmalatçı: Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı
veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İthalatçı: Bir ürünü yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik
gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
g) Modül: Bu Yönetmeliğin Ek3’ünde yer alan uygunluk değerlendirme yöntemlerinden
her birini,
ğ) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme
faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından ilgili mevzuatta belirlenen esaslar
doğrultusunda görevlendirilen ve adları Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk
değerlendirme kuruluşunu,
h) Piyasada bulundurma: Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında
veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,
ı) Piyasaya arz: Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını,
i) Piktogram: Ürünün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili bir özelliği resimli olarak tasvir
eden şekli,
j) Standart: Bir ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından kabul
edilen, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve
tekrar eden kullanımlar için ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla
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ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme
işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması ihtiyarî metni,
k) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk
değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her
türlü mevzuatı,
l) Teknik şartname: Bir ürünün, sürecin veya hizmetin karşılaması gereken teknik
şartları belirleyen belgeyi,
m) Tip: İmalatı planlanan ürünü temsil eden numuneyi,
n) Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürüne, sürece, hizmete, sisteme, kişiye veya kuruluşa
ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
o) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene
dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik
kuruluşu,
ö) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine
Dair Yönetmeliğin Ek1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından
Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,
p) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Türk Standartları Enstitüsünün, uyumlaştırılmış
standartlar arasından Türk standardı olarak uyumlaştırarak kabul ettiği standardı,
r) Yetkili kuruluş: Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna
ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan
kamu kuruluşunu,
s) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden
yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tarafların Yükümlülükleri
İmalatçının yükümlülükleri
MADDE 4 ‒ (1) İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri
saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek,
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uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, AT uygunluk beyanını
düzenlemek ve “CE” işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili
teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya
arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili
kuruluşa sunmakla yükümlüdür.

Yetkili temsilcinin yükümlülükleri
MADDE 5 ‒ (1) Yetkili temsilci, imalatçının kendisine yetki devrettiği yazılı vekâlette
belirtilmek ve ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla,
teknik dosyayı tanzim etmek dışında imalatçının 4 üncü maddede sayılan yükümlülüklerini
yerine getirir.

İthalatçının yükümlülükleri
MADDE 6 ‒ (1) İthalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri
saklı kalmak kaydıyla, imalatçının 4 üncü maddede sayılan yükümlülüklerini yerine getirmiş
olduğunu ve ürünün “CE” işaretini taşıdığını teyit etmek, AT uygunluk beyanının bir örneğini
ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle bulundurmak ve talep edilmesi hâlinde
yetkili kuruluşa sunmak ve teknik dosyanın bir örneğini talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa
sağlamakla yükümlüdür.

İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar
MADDE 7 ‒ (1) Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden veya
piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu
etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar ile dağıtıcılar, bu Yönetmelik kapsamında imalatçı
sayılır ve imalatçının 4 üncü maddede sayılan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme İşlemleri, “CE” İşaretinin Ürüne Konulması ve
Kullanılması, AT Uygunluk Beyanı
Uygunluk değerlendirme işlemleri
MADDE 8 ‒ (1) Bir ürünün, piyasaya arz edilebilmesi için, ilgili teknik düzenleme veya
düzenlemelerde bu ürün için öngörülen uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulması ve
bu işlemlerin olumlu sonuçlanması gerekir.
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“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılması
MADDE 9 ‒ (1) “CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar
şunlardır:
a) İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle,
ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere
uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme
işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
b) Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye
tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin
uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine
teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama
konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik
düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
c)“CE” işareti;
1) Ek1’de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara
uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,
2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur,
3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya
kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin
öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,
ç) “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
d) “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
e) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim
kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik
kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı
veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.
f) Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya
kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
g) Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka
işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin
görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
ğ) “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde
kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.
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AT uygunluk beyanı
MADDE 10 ‒ (1) AT uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe,
asgarî ilgili modülün veya modüllerin öngördüğü içerikte ve Ek2’de yer alan örneğe uygun
olarak hazırlanır. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir.
Beyan, gerektiği her durumda güncellenir.
(2) Ürünün AT uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi
olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürününe uygulanabilir tüm kurallarını
yerine getirdiğini tek bir AT uygunluk beyanı düzenleyerek gösterir. Beyan metni, bu teknik
düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.
(3) İmalatçının AT uygunluk beyanını düzenleyip imzalamasıyla birlikte ürününün ilgili
teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

Uygunluk değerlendirme modülleri
MADDE 11 ‒ (1) 1 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, bir teknik
düzenlemenin belli bir ürün için uygunluk değerlendirmesi yapılmasını öngördüğü hallerde,
uygulanacak yöntem Ek3’te düzenlenen uygunluk değerlendirme modülleri arasından seçilir.
(2) Ek3’te yer alan modül veya modüllerden hangilerinin izleneceği ilgili teknik
düzenlemede belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yabancı yetkili temsilcilerin denkliği
MADDE 12 ‒ (1) Avrupa Birliğine üye ülkelerde yerleşik yetkili temsilciler,
Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcilere karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla denk kabul edilir.
(2) Türkiye ve Avrupa Birliği dışında yerleşik bir yetkili temsilcinin denk kabul
edilebilmesi için, Avrupa Birliği ile yetkili temsilcinin yerleşik olduğu üçüncü ülke arasında bir
karşılıklı tanıma anlaşmasının yapılmış olması ve benzer bir anlaşmanın Türkiye ile bu üçüncü
ülke arasında da akdedilerek usûlüne göre yürürlüğe konulmuş olması gerekir.

Uygulama
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MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümleri, ürüne “CE” işareti konulmasını öngören
teknik düzenlemelerle birlikte uygulanır.

Ceza hükümleri
MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4703 sayılı
Kanunda belirtilen idarî para cezaları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 15 ‒ (1) 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatta, anılan Yönetmeliğe yapılan atıflar bu
Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Uygulamalar
CE” işareti; “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve
büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,
İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur,
Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya
kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin
öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,
“CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
“CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

162

Uygulama Soruları
1) Son ürün, güvenli ürün ve bitmiş ürünü tanımlayarak aralarındaki farkları belirtiniz.
2) Piktogram kavramını tanımlayınız
3) CE işaret yönetmeliğine göre üreticinin ve ithalatçının sorumlulukları nerede başlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması zorunludur. Bu hüküm, üretici ve
dağıtıcının, alıcıya bu konuda açıkça bilgi vermesi kaydıyla, antika olan veya kullanılmadan
önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ikinci el ürünlere uygulanmaz.
Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve
bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması
öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf
edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü
kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler
bakımından azami ölçüde koruma sağlaması gerekir.
Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün
piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup
olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale
getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla yetkili
kuruluş tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar. Kurul, Ekonomi Bakanlığı Ürün
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının
başkanlığında, yetkili kuruluşların birer daimi temsilcisinden teşekkül eder Kurul 4 ayda bir
toplanır.
“CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur ve sadece imalatçı veya onun
yetkili temsilcisi tarafından konulur.
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Bölüm Soruları
1) Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine dair yönetmelikte geçen, kullanım
süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde
risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünüe
………………………………… denir.
2) Ce” işareti yönetmeliğinde ürünün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili bir özelliği
resimli olarak tasvir eden şekle ……………………… denir.
3)

Ce”

işareti

yönetmeliğinde imalatı

planlanan

ürünü

temsil

eden

numune…………………….. olarak adlandırılır.
4) Ce” işareti yönetmeliğinde “CE” işareti, ürün .......................................... önce
konulur.
5) Ce” işareti yönetmeliğinde “CE” işareti, sadece ………………………….veya
onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
6) Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine dair yönetmelik hükümlerine aykırı
davrananlar hakkında, hangi Kanun da belirtilen idari para cezaları uygulanır.
A) 4458
B) 5903
C) 1721
D) 4703
E) 2588

7) Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine dair
yönetmelikte geçen, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine
ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişilerdir?
A) Kullanıcı
B) İthalatçı
C) İmalatçı
D) Denetçi
E) Dağıtıcı
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8) Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine dair yönetmelikte geçen piyasa
gözetimi ve denetimi koordinasyon kurulu kaç ayda bir toplanır.
a) 2
b) 4
c) 6
d) 9
e) 12

9) Ce” işareti yönetmeliğinde bahsedilen komisyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünya komisyonunu
b) Avrupa komisyonunu
c) Türkiye komisyonunun
d) Ekonomi bakanlığı komisyonunu
e) TSE komisyonun

10)

Ce”

işareti

yönetmeliğinde

geçen ilgili

teknik

düzenlemede

aksi

belirtilmedikçe, CE işareti asgarî kaç mm ebadında olur?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
e) 12

Cevaplar
1) Güvenli ürün
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2) piktogram
3) tip
4) piyasaya arz edilmeden
5) imalatçı
6) d
7) e
8) b
9) b
10) b
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7. TÜRK STANDARTLARININ UYGULANMASI
HAKKINDA TÜZÜK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta Denetleme iç denetlemede bir malın standarda uygun olup olmadığının analiz
edilmesi, kanun ekine belirtilen mallar için aranılacak Türk standartları belgesi kavramları
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) TSE belgesi hangi tür ürünlerde aranmaz?
2) Ambalajlar üzerindeki parti n ve diğer işaretler neden belgelere de yazılır?
3) İç piyasada denetleme kavramı neyi ifade etmektedir?

170

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Denetim
TSE

Kazanım
Denetimin ne zaman, nerede ve
nasıl yapılacağına dair bilgi
edinmek
TSE belgesinin nasıl elde
edileceğini bilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Mevzuat ve piyasa
uygulamaları birlikte
değerlendirilmelidir.
Konuya ilişkin usul ve esaslar
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Anahtar Kavramlar
•

Denetleme

•

TSE

172

Giriş
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.2.1967, No : 6/7677
İlgili Kanunun Tarihi : 10.6.1930, No : 1705
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.2.1967, No : 12534
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 6, S : 469
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7.1. Birinci Kısım
Genel hükümler
Madde 1 – 1705 ve 3018 sayılı kanunlar gereğince iç ve dış ticaret menfaatlerini
korumak ve ticaret malları üzerinde tağşiş ve hilelere mani olmak üzere bitki, hayvan ve maden
asıllı maddelerin tümü ile bunların yarı veya tam mamullerinin yahut bunların bileşiminden
meydana gelen maddelerin hazırlanmasına, imaline, temizlenmesine, belirli sınıf ve nevilere
ayrılmasına ilişkin olup 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanuna dayanılarak kabul olunan Türk
Standartlarından Bakanlar Kurulu kararıyla mecburi kılınanların uygulanması bu Tüzük
hükümlerine tabidir.
Bu standartlar, yukarıda yazılı maddelerin ambalajlarına, koruyucu kılıflarına, alım,
satım, nakil ve muhafazalarına ve bu hususlarda uygulanacak usul ve şartlara, özel veya ulusal
işaretlere ve gerekli açıklamalara ilişkin esasları da içine alabilir.
Madde 2 – Bu Tüzükte geçen mal deyimi; 1 inci maddede yazılı maddeler ile yarı ve
tam mamullerine ve bunların bileşimlerinden meydana gelen maddeleri ve varsa ambalajlarını
ve koruyucu kılıflarını da kapsar.
Madde 3 – Türk Standartlarını mecburi kılan Bakanlar Kurulu kararlarında, bunların
uygulanmasına geçileceği tarihler, yayımlarından en az 15 gün sonra başlamak üzere, belirtilir.
Madde 4 – Türk Standartları; malın üretimi, satışı, ihracı veya ithali saflarından biri
veya bir kaçı veya hepsi için mecburi kılınabilir. Buna göre, mecburi kılınan standarda aykırı
olarak, malın üretimi, satışı, ihracı veya ithali yasaktır. Ancak, Bakanlar Kurulu, memleket
ekonomisinin zorunlu kıldığı hallerde; standardına uygun olmayan malların ithaline veya
belgelerine veya ambalajlarına veya belge ve ambalajlarına (Mal ve ambalaj standart değildir)
veya (Mal standart değildir) veya (Ambalaj standart değildir) gibi deyimler yazılmak suretiyle
standardına uygun olmayan malların üretilerek ihracına, izin verebilir. Bu işlemlerin şekil ve
şartları Bakanlar Kurulu kararında belirtilir.
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Madde 5 – Mecburi kılınan Türk Standartlarının yürürlüğe girdikleri tarihlerde,
ellerinde bu standartlara aykırı mal ve ambalaj malzemesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin,
bunların nev'i ve miktarlarını, ilgili bakanlıklarca belirtilecek süre içinde ve gösterilen makam
ve kurumlara bildirmeleri mecburiyeti, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarına konulabilir.
Bu malların, ne kadar süre içinde ve ne suretle tasfiye edilecekleri, ilgili bakanlıklarca,
bildirme süresinin bitiminden itibaren en geç iki ay içinde, tespit ve ilan olunur.

İKİNCİ KISIM
Denetleme
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel esaslar
Madde 6 – Mecbur kılınan Türk Standartlarının kapsamına giren mallar, ilgili
bakanlıkça görevlendirilenler tarafından bu Tüzük hükümlerine ve standartlarındaki esaslara
göre denetlenir.
Denetleme ile görevlendirilenler, denetleyecekleri malları sahiplerine veya bunların
temsilcilerine, istek üzerine, görev ve yetkilerini bildiren belge veya kimlik kağıtlarını
göstermekle yükümlüdürler.
Madde 7 – Denetleme ile görevlendirilenler. Denetleyecekleri mallardan numune
alabilirler. Bu numunelerin miktarları ile alınma şekil ve usulleri, malların yapılarına ve
özelliklerine göre, muayene ve deneylerinin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, standartlarında
gösterilir. Alınacak bu numuneler dört takımı geçemez.
Madde 8 – Denetleme, gereğine göre, malların, üretildikleri, işlendikleri, depo
edildikleri, satıldıkları yerlerde veya ihraç sırasında veya gümrüklerde veya nakilleri esnasında,
bu yerlerin çalışma saatleri içinde ve normal çalışmalarını aksatmayacak şekilde, yapılır.
Denetlenmiş mallar gerekirse yeniden denetlenebilir.
Madde 9 – Denetleme görevi, denetlenen malların duysal incelemesi yapılmak, tartma
veya ölçme yoluyla muayene edilmek ve gerektiğinde fiziksel ve kimyasal deneyler yapılmak
veya yaptırılmak suretiyle yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İç piyasada denetleme
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Madde 10 – İç piyasada denetleme, aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:
A Duysal inceleme veya tartma veya ölçme ile yapılan muayeneler sonunda; malın
standardına aykırılığı anlaşıldığı takdirde, durum, bir tutanakla tesbit olunur ve maldan II nci
maddeye göre numune alınır. Bu numunenin bir takımı ile tutanaklarının birer nüshası
denetlemeyi yapan veya bağlı bulunduğu daire tarafından, ilgilileri hakkında adli kovuşturma
yapılmak üzere kırk sekiz saat içinde o yerin Cumhuriyet Savcılığına bir yazı ile verilir.
B Denetleme sırasında malın laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü
takdirde, alınan numunenin bir takımı ile tutanağının bir nüshası, denetlemeyi yapan veya bağlı
bulunduğu daire tarafından, muayene ve deneyleri için, ilgili bakanlıkça gösterilen laboratuvara
gönderilir.
Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak sonucunu bir raporla
tespit eder ve bu rapordan iki nüshasını ilgili daireye gönderir.
Laboratuvar raporu ile malın standardına aykırılığı anlaşıldığı takdirde, durum, bir
tutanakla tespit olunur ve bu tutanağın bir nüshasıyla laboratuvar raporunun bir nüshası,
mühürlü numunenin bir takımı ve tutanağının bir nüshası denetlemeyi yapan veya bağlı
bulunduğu daire tarafından, ilgilileri hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere, kırk sekiz saat
içinde o yerin Cumhuriyet savcılığına bir yazı ile verilir.
C Denetleme sonunda malın standardına aykırılığı görülmediği takdirde, durum, mal
sahibine veya temsilcisine duyurulur. Mal sahibi veya temsilcisi duyurma tarihinden itibaren
15 gün içinde, numuneleri geri alabilir veya aldırabilir.
Madde 11 – Denetleme sırasında maldan numune alındığı takdirde, durum, bir
tutanakla belirtilir. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılamayacak şekilde
denetlemeyi yapan ile mal sahibi veya temsilcisi tarafından birlikte mühürlenir ve üzerlerine
tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların imzalarını taşıyan etiketler konulur.
Madde 12 – 11 inci maddede belirtilen tutanak dört nüsha olarak düzenlenir. Bu
tutanağa; numunesi alınmış olan malın bulunduğu yer ve miktarı ile cinsi, malı üreten veya
satan firmanın adı ve adresi, varsa üretim seri numarası, faturalarının tarih ve numaraları yazılır
ve numune alma sebepleri de belirtilir.
Alınan numunelerin bir takımı, tutanağın bir nüshası ile birlikte, mal sahibine veya
temsilcisine verilir; tutanağın bir nüshası ilgili bakanlığa gönderilir; tutanağın diğer
nüshalarıyla numuneler, denetlemeyi yapan tarafından veya bağlı bulunduğu dairede
alıkonulur.
Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise,
durum, tutanağa yazılarak bunlar, mal sahibine veya temsilcisine saklanmak üzere bırakılabilir.
Madde 13 – Yukarıdaki maddelerde sözü geçen tutanaklar denetlemeyi yapan ile mal
sahibi veya temsilcisi tarafından birlikte imzalanır.
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Mal sahibi veya temsilcisinin numuneleri mühürlemekten yahut etiketleri veya
tutanakları imzalamaktan çekinmesi halinde, bir zabıta memuru çağırılarak onun önünde,
denetlemeyi yapan tarafından numuneler mühürlenir, etiketleri ve tutanaklar imzalanır ve
ayrıca durum tutanağı düzenlenerek her ikisi tarafından imzalanır.
Mal sahibi veya temsilcisinin itirazı bulunduğu takdirde, bunu, ilgili tutanağın altına
yazarak imzalaması gerektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhracatta denetleme
Madde 14 – İhracatta denetleme, ihracatçının veya temsilcisinin malın denetlenmesini
isteyen bir beyanname vermesi üzerine, en geç yirmi dört saat içinde, depo, antrepo veya işleme
yerlerinden denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak
suretiyle 9 uncu madde gereğince yapılır.
Bu denetleme sonunda:
A Malın, standardına aykırı olmadığı anlaşıldığı takdirde, ambalajları üzerine
denetlendiğini gösteren bir işaret konulur ve ambalajların sonradan açılmalarını önlemek için
gerekli tedbir alınır. Denetlenmiş mal için ihracatçıya malın standardına uygunluğunu belirten
bir denetleme belgesi (Kontrol belgesi) ve gerekli diğer belgeler verilir. Denetleme belgesi ile
mal arasındaki bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki parti numarası ve diğer resmi
işaretler belgelere de yazılır.
Belgeye konu olan partinin bölünmesi halinde, her bölüm için ayrı belgeler düzenlenir
ve malın tümü için verilmiş olan belge geri alınır.
Denetleme belgesinin geçerlik süresi, malın standardında gösterilir.
Denetleme belgesinin şekli ve muhtevası ilgili bakanlıkça tespit olunur.
Denetlenerek kapatılmış ambalajların sonradan açılmaları veya üzerlerindeki resmi
işaretlerin değiştirilmesi, ancak denetleyenin önünde yapılır.
İhracattan vazgeçilmesi halinde denetleme belgesiyle diğer belgeler geri alınır.
B Malın, standardındaki toleransları bir katına kadar (bir katı dahil) aştığı ve fakat
diğer hükümleri bakımından standardına aykırı olmadığı anlaşıldığı takdirde mal, geri çevrilir
ve durum, denetleme isteği beyannamesine yazılır.
C Malın standardına aykırı olduğu veya standardındaki toleransları bir katından fazla
aştığı anlaşıldığı takdirde, mal reddedilir ve durum, dört nüsha tutanakla tesbit olunur.
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D Mal sahibi veya temsilcisi, (B) ve (C) bentlerindeki sonuçlara itiraz ederse, bunu,
sebepleriyle birlikte beyannameye veya tutanağa yazar ve imzalar.
Madde 15 – 14 üncü madde gereğince yapılan denetlemede, malın laboratuvarlarda
muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü takdirde, maldan alınan numunenin bir takımı ile
tutanağının bir nüshası, denetlemeyi yapan veya bağlı bulunduğu daire tarafından muayene ve
deneyler için, ilgili bakanlıkça gösterilen laboratuvara gönderilir.
Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak sonucunu bir raporla
tesbit eder ve bu rapordan iki nüshasını ilgili daireye gönderir.
Madde 16 – İhracatta denetleme sırasında veya denetleme sonunda maldan alınan
numunelerle tutanakları hakkında, 11, 12 ve 13 üncü maddeler hükümlerine göre işlem yapılır.
Madde 17 – 14 üncü maddenin (D) bendinde sözü geçen itirazlı beyanname veya
tutanak, maldan alınan numunenin bir takımı ve varsa laboratuvar raporuyla birlikte, en geç
yirmi dört saat içinde, denetleyen tarafından Bilirkişi Kuruluna verilir.
Madde 18 – İhracatçı veya temsilcisinin denetleme sonucuna yapacakları itirazları
incelemek ve düşüncesini bildirmek üzere, ilgili bakanlığın gerekli gördüğü yerlerde, üç kişilik
"Bilirkişi Kurulu" teşkil edilir. Bu Kurulun Başkanı ilgili bakanlıkça, üyelerinden biri mahalli
ticaret odasınca, ticaret odası bulunmayan yerlerde ticaret ve sanayi odasınca, diğeri mahalli
ticaret borsasınca seçilir.
Kurulda görev alacakların, denetlemeye tabi maddenin ihracatçılarından olması,
bulunmadığı takdirde, o maddeden anlayan kişilerden bulunması şarttır.
Ticaret borsası bulunmayan yerlerde, borsa temsilcisi yerine ilgili Bakanlığın seçtiği
kişi kurula katılır.
İhraç olunacak madde sanayi mamullerinden ise; ticaret odası temsilcisi yerine, sanayi
odası bulunan yerlerde bu oda tarafından bulunmayan yerlerde ticaret ve sanayi odasınca, o
maddenin sanayicileri arasından bir üye seçilmesi gereklidir. Ticaret borsası temsilcisi yerine
de Sanayi Bakanlığınca seçilecek bir temsilci Kurula katılır.
Başkan ve üyelerin aynı, suretle, birer yedeği seçilir.
Başkan veya üyelerden biri, denetleme sonucuna itiraz eden ihracatçının usul ve
füruundan veya karı veya kocasından veya dördüncü dereceye kadar civar veya sıhri
hısımlarından olduğu veya ortağı veya beraber iş gördüğü kişi veya memur ve hizmetlisi
bulunduğu takdirde, Kurula yedeği katılır.
Bilirkişi Kurulu, denetleyenin çağrısı üzerine derhal toplanır ve anlaşmazlık konusunu
standardı hükümlerine göre inceleyerek, yirmi dört saat içinde, gerekçeli raporunu denetleme
teşkilatına verir.
178

Kurul raporu, denetleyenin 14 üncü maddenin (B) ve (C) bentlerine göre belirttiği
sonuca uygun bulunursa, mal red olunur; arada fark bulunduğu takdirde, denetleyen son kararını
verir ve ona göre işlem yapar.
Denetleyenin kurul raporuna uymaması için, raporun standardı hükümlerine aykırı
olması veya gerçeğe uymaması gerekir.
Madde 19 – Denetleme sonunda 14 üncü maddenin (D) bendinde gösterilen hallerde,
ilgili, sonuca itiraz etmediği veya itirazı yerinde görülmediği takdirde; numunenin bir takımı
ile tutanağın ve bilirkişi raporunun ve varsa laboratuvar raporunun birer nüshası, denetlemeyi
yapan veya bağlı bulunduğu daire tarafından ilgilileri hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere
kırk sekiz saat içinde o yerin Cumhuriyet Savcılığına bir yazı ile verilir.
Madde 20 – Denetleme sonunda, malın, standardına aykırılığı görülmediği takdirde,
alınan numuneler, 45 günü geçmemek üzere, malın nev'ine göre, ilgili bakanlıkça tesbit
olunacak sürece veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar,
saklanır. Bu sürelerin sonundan itibaren on beş gün içinde, ihracatçı veya temsilcisi numuneleri
geri alabilir veya aldırabilir.
Madde 21 – Standardına uygunluğunu gösteren denetleme belgesi olmayan ambalajları
üzerinde gereken denetleme işareti ve diğer resmi işaretleri bulunmayan veya denetleme
belgesinin süresi geçmiş bulunan malların ihracı yasaktır.
Madde 22 – Mevzuatın izin verdiği miktarda olmak üzere; memleket dışına çıkacak
taşıtların kumanyaları ile yolcu beraberinde dış memleketlere götürülecek mallar ve
gönderilecek numune veya armağanlar bu Tüzük hükümlerine tabi değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İthalatta denetleme
Madde 23 – İthalatta denetleme, ithalatçı veya temsilcisinin, malın denetlemesini
isteyen bir beyanname vermesi üzerine, en geç üç gün içinde, giriş gümrüğünde, görevli gümrük
memuru ile ithalatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle 9 uncu madde gereğince
yapılır.
Bu denetleme sonunda:
A Malın, standardına aykırı olmadığı anlaşıldığı takdirde, ambalajları üzerine
denetlendiğini gösteren bir işaret konulur ve denetlenmiş mal için ithalatçıya veya temsilcisine
malın standardına uygunluğunu belirten bir denetleme belgesi verilir.
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Denetleme belgesi ile mal arasındaki bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki
işaretler belgeye de yazılır. Denetleme belgesinin şekli ve muhtevası ilgili Bakanlıkça tesbit
olunur.
B Malın standardına aykırı olduğu anlaşıldığı takdirde, mal reddedilir ve durum,
denetleme isteği beyannamesine yazılır ve ayrıca gümrük idaresine derhal bildirilir.
C İthal edilecek malın standardına uygunluğunun Hükümetçe kabul edilen muteber bir
müessesenin raporu ile tevsik edilmesi halinde, malın, ayrıca yukarıdaki bentler gereğince
denetlemeye tabi tutulmaksızın, standardına uygunluğunu belirten bir denetleme belgesi verilir.
Madde 24 – Standardına uygunluğunu gösteren denetleme belgesi olmayan malların
ithali yasaktır.
Madde 25 – 23 üncü madde gereğince yapılan denetlemede, malın laboratuvarda
muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü takdirde, maldan alınan numune ile tutanağının bir
nüshası, denetlemeyi yapan veya bağlı bulunduğu daire tarafından muayene ve deneyler için
ilgili Bakanlıkça gösterilen laboratuvara gönderilir.
Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak sonucunu bir raporla
tespit eder ve bu rapordan iki nüshasını ilgili daireye gönderir.
Madde 26 – Denetleme sırasında, maldan, numune alınmasına lüzum görüldüğü
takdirde, durum, bir tutanakla belirtilir. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan
açılmayacak şekilde denetlemeyi yapan ile ithalatçı veya temsilcisi ve görevli gümrük memuru
tarafından birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve
aynı şahısların imzalarını taşıyan etiketler konulur.
Tutanak, dört nüsha olarak düzenlenir. Bu tutanağa; numunesi alınmış olan malın
bulunduğu yer ve miktarı ile cinsi, ithalatçısının ve malın satın alındığı firmanın adı ve adresi,
varsa üretim seri numarası, faturalarının tarih ve numaraları yazılır ve numune alma sebepleri
de belirtilir. Tutanak, denetlemeyi yapan ile ithalatçı veya temsilcisi ve görevli gümrük memuru
tarafından birlikte imzalanır. Tutanağın bir nüshası ithalatçı veya temsilcisine bir nüshası da
gümrük idaresine verilir.
Madde 27 – Mevzuatın izin verdiği miktarda olmak üzere, memleket içine girecek
taşıtların kumanyaları ile yolcu beraberinde dış memleketlerden getirilecek mallar ve dış
memleketlerden gönderilecek numune ve armağanlar, bu Tüzük hükümlerine tabi değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son hükümler
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Madde 28 – Bu Tüzük hükümlerine aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında 1705 ve
3018 sayılı Kanunlar gereğince adli kovuşturma yapılır.
Madde 29 – 7/11/1959 tarih ve 4/12377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulmuş bulunan (Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Madde 30 – Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabe ve Korunması hakkındaki
1705 ve 3018 sayılı ve Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu hakkındaki 18/11/1960 tarih ve
132 sayılı Kanunlara dayanılarak düzenlenen ve Danıştay’ca incelenmiş bulunan bu Tüzük
hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.
Madde 31 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7.2. Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve Tse Markası Hakkında
Tebliğ
(Tebliğ No:ÖSG2000/1314)
Madde 1 Bu Tebliğ,3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması
Hakkında Kanun ile plan ve programlarına dayanılarak;
a) Halkın can mal güvenliği ile doğrudan ilgili olan ve Türk Standardı mecburi
yürürlükte bulunan sanayi mamullerinden TSE markası olması gerekenleri
belirlemek,
b) Kamu Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, bunların
Müesseseleri ve Bağlı Ortaklıklarının her türlü satın alma ve yatırım ihalelerinde
Türk Standardı olan konularda uyacakları esasları tespit etmek,
amacıyla düzenlenmiştir.
Madde 2 Sanayinin geliştirilmesi ve düzenlenmesi yanında, sınırlı kaynakların daha
verimli bir şekilde kullanılması, üretimde atıl kapasite yaratmadan kapasite kullanımının
optimum seviyede tutulması, üretimde kalite üstünlüğüne özen gösterilmesi, kalkınma
planlarında belirtilen yatırım hedeflerine ulaşılması, Kamu harcamalarında israfın önlenmesi
ve imalat sanayinde standardizasyonun temini ve teşviki bakımından;
a) Mecburi yürürlükte bulunan Türk Standartlarına göre, Türk Standartlarına
Uygunluk Belgesi ve TSE markası aranacak mamuller ekli listede belirtilmiştir.
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b) 1 inci maddenin (b) fıkrasında belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşları da her türlü
satınalma ve yatırım ihalelerinde ekli listede yayımlanan mamuller için, Türk
Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE markası aramak zorundadır.
Madde 3 Kamu Kurum ve Kuruluşları, her türlü satınalma ve yatırım ihaleleri için,
hazırlanacak şartnamelerde, ekli liste dışında kalan ve mecburi Türk Standardı bulunan
konularda, standartlarına atıf yaparak, alınacak mamulün Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
ve TSE markası olmasını prensip olarak kabul edeceklerdir. Türk Standartlarına Uygunluk
Belgesi ve TSE Markası bulunmayan mamuller için, Türk Standartları Enstitüsünden alınacak
uygunluk raporu istenecektir.
Madde 4 Bu Tebliğ ekindeki standartlar kapsamına giren ve 5/4/1984 tarihli ve 18363
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan FKS:84/77 sayılı Tebliğ ekinde bulunan standartlar ile
15/11/1985 tarihli ve 18929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan FKS:113116 sayılı Tebliğ
ekinde bulunan standartlar dışındaki sanayi mamullerini imal edenler bu Tebliği yayımı
tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi alacaklardır.
Madde 5Ekli listedeki mamullerin satışı ve iştigal edenler de , Türk Standardına
Uygunluk Belgesi ve TSE markası mamulleri satmak zorundadır.
Madde 6Bakanlıkça yapılacak denetimlerde, Türk Standardına Uygunluk Belgesi
almayanlar ve Belgesiz veya TSE markasız mamulleri satanlar hakkında 1705 ve 765 sayılı
Kanunların ilgili maddelerine göre adli kovuşturma yapılacaktır.
Madde 7 5/4/1984 tarihli ve 18363 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan FKS:84/77 sayılı
Tebliğ ile 15/11/1985 tarihli ve 18929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan FKS:113116 sayılı
Tebliğler Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 8 Bu tebliğe ait hükümler Bakanlığımızca yürütülür.

7.3. Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve Tse Markası Hakkında
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(TEBLİĞ NO: ÖSG2010/23)
MADDE 1 – Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı
kanunlara istinaden hazırlanmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ eki listede belirtilen Standartlar, 4/2/2000 tarihli ve 23954
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG 2000/1314 sayılı Türk Standartlarına Uygunluk
Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ’in eki listesinden çıkarılmıştır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
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MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür

7.4. Dış Ticaretin Standardizasyonunda Sıklıkla Kullanılan Standart
Serileri, Belgeler, Terimler ve Kurumlar
7.4.1. ISO 9000 and ISO 14000
Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanan kalite standartları
serisidir. ISO 9000 ve ISO 14000 standartlar serisi bir ürün standardı olmayıp, ürünlerin nihai
karakterlerini belirlememektedir. Sözgelimi, ISO 9000 standartları, işletmelerin ürünleri üretme
kapasitelerini göstermek için oluşturacakları kalite sisteminin değişik kısımlarını
açıklamaktadır. ISO 14000 ise organizasyonların çevreye ilişkin gerekleri karşılamasına
yardımcı olan standartlar serisidir.
ISO 9000 "kalite yönetimi"yle ilgilidir. Daha açık bir ifadeyle, organizasyonların
müşteri tatminini artırmak üzere onların ihtiyaçlarını ve ilgili standartların gereklerini
karşılaması ve bu amaç doğrultusunda faaliyette bulunması "kalite yönetimi" kapsamına
girmektedir. ISO 14000 ise öncelikle "çevre yönetimi" ile ilgilenir. Bu seride, organizasyonların
faaliyetleri nedeniyle çevreye verdikleri zararı en aza indirmek ve çevrenin korunmasına ilişkin
kapasitelerini artırmak için neler yapması gerektiği belirtilir.
Her iki standart serisi de, organizasyonların faaliyetlerinin doğrudan sonucu ile değil,
bu faaliyetleri nasıl gerçekleştirdikleriyle ilgilidir. Bir başka ifadeyle, doğrudan ürün ile değil,
üretim süreci ile ilgilenirler.

7.4.2. En 29000 Standartlar Serisi:
Avrupa Birliğinin aynen kabul ettiği ISO9000 kalite standartları serisidir.

EN 45001 Standardı:
Test laboratuvarlarının faaliyetleri için genel kriterdir. Bu standart, teknik yeterlilik ile
kalibrasyon laboratuvarları da dahil olmak üzere test laboratuvarlarının faaliyetleri ile ilgili
genel kriterleri belirlemektedir.

EN 45002 Standardı:
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Test laboratuvarlarının değerlendirilmesinin genel kriterleridir. Bu standart, kalibrasyon
laboratuvarları ile test laboratuvarlarının yeterliliğinin belirlenmesi konusunda akreditasyon
kuruluşları tarafından kullanılacak genel kriterleri açıklamaktadır.

EN 45003 Standardı:
Laboratuvarları akredite eden kuruluşlar için genel kriterlerdir. Bu standart, laboratuvar
akreditasyon kuruluşlarının personel kalitesi, kalite sisteminin yeterliliği, akreditasyon
prosedürü ve güvenilirlik gibi kriterlerini belirlemektedir.

EN 45011 Standardı:
Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel kriterlerdir.

EN 45012 Standardı:
Kalite sistem belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel kriterlerdir.

EN 45013 Standardı:
Personel belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel kriterlerdir.

EN 45014 Standardı:
Bu standardın amacı, tedarikçilerin, istendiğinde veya mecburi olduğunda, ilgili sektör
göz önüne alınmaksızın, ürünlerin belirtilen standartlara veya gerekli diğer dokümanlara
uygunluğunu açıklayan beyanları için genel kriterleri tespit etmektedir.

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME):
Gümrük Birliği Kararı ve DTÖ anlaşması ile Türk ihraç ürünlerinin pazarlandıkları
ülkelerde geçerli olan kural ve standartlara uygunluğunun belgelenmesi büyük önem
kazanmıştır. Bu işlemin en önemli aşaması, üretim sırasında ve sonrasında yapılan ölçümlerin
uluslararası geçerliliğinin sağlanmasıdır. Bir ülkede yapılan test, analiz ve kalibrasyon gibi
ölçümlerin uluslararası alanda kabul görmesi, o ülkede faaliyet gösteren ölçme sisteminin diğer
ülkelerce tanınmasına bağlıdır.
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Türkiye, dünyadaki gelişmelere uygun olarak ölçme alanındaki faaliyetleri koordine
etmek ve Türkiye'de yapılan ölçümleri güvence altına alarak uluslararası sisteme
entegrasyonunu sağlamak amacıyla 1992 yılında TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Metroloji
Enstitüsü'nü (UME) kurmuştur. UME, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin Gebze'deki
kampüsünde faaliyet göstermektedir.

Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAFInternational Accreditation Forum):
1994'te kurulan Uluslararası Akreditasyon Forumu'nun amacı belgelendirme alanında
faaliyet gösteren akreditasyon kurumları arasında işbirliğini sağlamaktır. İleri aşamalarda
benzer yapı ve amaçlara sahip Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Konferansı
(ILACInternational Laboratory Accreditation Cooperation) ile birleştirilmesi düşünülmektedir.
Türkiye üye değildir.

Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Örgütü (ILAC(International
Laboratory Accreditation Cooperation):
Eylül 1996 tarihine kadar Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Konferansı
(International Laboratory Accreditation Conference) olarak faaliyet gösteren örgüt, bu tarihten
sonra şimdiki adını almıştır. 1977 yılında kurulan örgüt, dünya genelinde laboratuar ve denetim
birimleriyle ilgili akreditasyon kurumları arasında işbirliğini sağlar. Halen, 40 üyesi
bulunmaktadır. Türkiye üye değildir.

Kalibrasyon (Calibration):
ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine göre, "Kalibrasyon" bir ölçme cihazının
göstergesinin, ölçülen büyüklüğünün gerçek değerinden sapmasını belirlemek ve
belgelendirmektir. Ölçme, bir işin, onun için belirlenmiş standartlara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının, gerekiyorsa yapılacak düzeltme sonuçlarının göstergesidir.
Bir başka ifade ile, kalibrasyon, biri ulusal standartlara göre izlenebilirliği olan ve
doğruluğu belirli iki ölçü aletinin, karşılaştırılarak standart olmayan ölçü aletindeki sapmaların
tesbiti veya ayar yolu ile ortadan kaldırılmasıdır.

Metroloji (Metrology):
Metroloji, kelime anlamı olarak ölçme bilimi olup, bütün ölçme sistemlerinin temeli
olan metre, kilogram, saniye, amper gibi fiziksel birimleri tanımlayarak bilim ve teknolojinin
kullanımına sunar.
185

Türk Akreditasyon Kurumu – TÜRKAK (Turkish Accreditation Agency):
Test, muayene ve belgelendirme yapan kuruluşların uluslararası kabul görmüş teknik
kriterlere göre, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve denetlenmesi,
bu kuruluşlara uluslararası platformda bir güven oluşturulabilmesi ve bu kuruluşlarca yapılan
testlerin ve bu testlerin sonucuna ilişkin düzenlenen belgelerin uluslararası alanda tanınması,
diğer bir ifadeyle ticarete bir teknik engel oluşturulmaması açısından akreditasyon büyük önem
taşımakta ve uzun yıllardır ülkelerde bir akreditasyon kuruluşunun varlığı zaruri hale gelmiş
bulunmaktadır.
Bu itibarla, Türkiye’de de hem uluslararası ticaretin bir gereği hem de AB’nin teknik
mevzuatına uyum çerçevesinde oluşturulması gerekli olan altyapıyı oluşturan unsurlardan birisi
olarak ulusal akreditasyon kuruluşumuz olan TÜRKAK 27 Ekim 1999 tarihinde ilgili tüm
tarafların katılımı ve işbirliği ile Müsteşarlığımız tarafından hazırlanan 4457 sayılı “Türk
Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un kabülünden sonra
kurulmuştur.
İhtiyari veya zorunlu alanlarda faaliyette bulunan laboratuvar, muayene ve
belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre
değerlendirilmesi, yeterliliklerinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemi olan,
denetim zincirindeki son halka hüviyetine sahip bulunan, bir kamu görevi özelliği taşıdığı ve
ticari kaygılardan uzak bir şekilde ifa edilmesi gerektiği kanunen mecburi olan akreditasyon
mevhumunu inhisarında bulunduran Türk Akreditasyon Kurumu’ nun önemi Onaylanmış
Kuruluşların tespit ve tayini ile teknik ve idari yeterliliklerinin sürekliliğinin gözetimi
hususlarında kendini göstermektedir.
Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde teknik mevzuat uyumu
kapsamında bahsi geçen bu altyapının kurulması teknik yeterliliğin tanınması anlamına
gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, laboratuvarların, ürün belgelerinin ve kalite sistem kayıtlarının
yeterliliğini tespit etmeye yönelik bulunmaktadır.
Bu çerçevede, özellikle Onaylanmış Kuruluş (Notified Body Yeni Yaklaşım Direktifleri
kapsamında CE uygunluk işareti verecek ve belgelendirme yapacak uygunluk değerlendirme
kuruluşu) olarak Komisyona bildirilecek aday kuruluşların, nesnel kriterlere göre teknik
yeterliklerinin, tarafsızlıklarının, bağımsızlıklarının ve bu özelliklerinin sürekliliğinin bu
konuda ehil bir kuruluş tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Teknik düzenlemenin
uygulanmasından sorumlu Bakanlık / kamu kuruluşları her ne kadar nihaî karar mercii olsalar
da, Onaylanmış Kuruluş adaylarının teknik ve idari yeterliliklerinin tespitini bizatihi
kendilerinin yapmalarının hem teknik olarak mümkün bulunmadığı hem de rantabl olmadığı
düşüncesinden hareketle Bakanlık / kamu kuruluşlarının bu teknik desteği TÜRKAK’dan
almaları bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır.
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Mevzuatımız AB’nde yerleşik ulusal akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmeyi de
mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, henüz AB’nde yazılı olmamakla birlikte uygulamada
artık temayül haline gelmiş olan bulunulan ülkedeki kabul görür ulusal akreditasyon kuruluşuna
akredite olma uygulaması esastır.
TÜRKAK’ın tam üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile 04/04/2006
tarihinde imzaladığı Karşılıklı Tanıma Anlaşması neticesinde test laboratuvarları, kalibrasyon
laboratuvarları, muayene kuruluşları ve kalite yönetim sistemleri belgelendirmesine ilişkin
akreditasyonları uluslararası alanda tanınırlık kazanmıştır.
TÜRKAK, ürün belgelendirme, personel belgelendirme ve çevre yönetim sistemeleri
alanlarında da Karşılıklı Tanıma Anlaşması’na taraf olmak üzere EA’ya başvurusunu yapmış
bulunmaktadır.

Kalite (Quality):
Kalite, insan sağlık ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması
veya tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gibi kriterler gözönüne alınarak bir ürün veya hizmetin
varolan veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.
Aşağıda bazı kalite kavram ve tanımları yapılmıştır;
Kalite Halkası: Herhangi bir ürünün veya hizmetin kalitesini etkileyen, ihtiyaçların
belirlenmesinden bu ihtiyaçların yerine getirilip getirilmediğinin araştırılmasına kadar olan
aşamaları kapsayan, birbirine bağımlı faaliyetlerin kavramsal modelidir.
Kalite Politikası: Bir kuruluşta, üst yönetim tarafından, kaliteye ulaşmak için resmi
olarak belirlenen kalite amaç ve yöndür.
Kalite Güvencesi: Ürün ve hizmetin kalite açısından yeterli güveni sağlayabilmesi için
gerekli olan planlı ve sistematik faaliyetler bütünüdür.
Kalite Kontrol: Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve
faaliyetleridir.
Kalite Sistemi: Kalite yönetiminin uygulanabilmesi için gerekli olan kuruluş yapısı,
sorumluluklar, prosedürler, prosesler ve kaynaklardır.
Muayene: Bir ürün veya hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin ölçme, deney ve
mastarlama gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen şartlara uygunluğunun
karşılaştırılmasıdır.
İzlenebilirlik: Birim veya faaliyetin veya birbiri ile ilgili birimler veya faaliyetlerin
geçmişinin, uygulama veya yerleşiminin, kayıt tekniği ile izlenme kabiliyetidir.
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Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management):
Toplam Kalite Yönetimi, nihai ürün kontrolü yerine, prosesi; yani, ürünün ortaya çıkış
sürecini iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Genel bir anlatımla, bir işletmede her işin bir
defada ve hatasız, eksiksiz olarak yapılması ve tüketicinin yüzde yüz tatmin edilmesidir.
Toplam Kalite Yönetimi, sıfır hata ilkesini temel aldığı için hammadde aşamasında
başlayan, işletmeye girdi sağlayan, yan sanayicileri de kapsamına alan ve müşteri şikayetleri
ile birlikte satış sonrası hizmetleri de içeren bir süreç niteliğindedir.
Toplam Kalite Yönetimi; bir kuruluşun tüm çalışanlarının ortak bir temel amaç ve
hedefe yönelmesini ve bu hedefe nasıl ulaşabileceklerinin de bilincinde olmalarını
gerektirmektedir.

Codex Alimentarius (Gıda Kodu):
"Codex Alimentarius" latince bir terim olup, "Gıda Kodu" anlamına gelmektedir.
Günümüzdeki anlamı ise Codex Alimentarius Komisyonunun onayından geçen bütün
standartları ve üye ülkelerce derlenmiş tabloları kapsamaktadır. Codex Sistemi, dünya
ticaretinin geliştirilmesi açısından, ticaretin kolaylaştırılmasının ve uluslararası geçerliliği olan
standartların harmonizasyonunun gerekliliğinin anlaşılması üzerine oluşturulmuştur. Böylece,
uluslararası kabul görmüş bu tür standartların geliştirileceğine ve sonuçta tüketici sağlığının
korunacağına inanılmaktadır.

Codex Alimentarius Komisyonu:
1962 yılında düzenlenen ortak bir FAO/WHO ortak gıda standardı programını
uygulamak için Codex kurulmuştur. CAC (Codex Alimentarius Commission), FAO ve
WHO'nun yardımcı bir kuruluşudur. Programın amaçları:
Tüketici sağlığını korumak,
Gıda ticaretinde uygulamaları doğru ve güvenli kılmak,
Uluslararası alanda hükümetler dışı (nongovermental) ve milletlerarası kuruluşların
üstlendikleri tüm gıda standart çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
İlgili kuruluşlarının yardımıyla oluşturulan standart taslaklarının hazırlanmasında
öncelikleri belirlemek ve çalışmaları başlatmak,
Standartları, hükümetlerin kabulünden sonra bölgesel düzeyde veya dünya genelinde
standartlar olarak bir Codex kodunda toplamak.
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Eylül 1989 tarihi itibariyle 137 üye ülkesi bulunan Codex Alimentarius Komisyonunun
30 adet de alt kuruluşu vardır.

TSE Belgesi (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi):
Türk Standartları Enstitüsü ve marka almak isteyen firma arasında aktedilen sözleşme
ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası
kullanılacak malların; ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl
olan belgedir.

TSEK Markası (Kalite Uygunluk Markası):
TSEK Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Türk Standartları
Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilip piyasaya arz
edildiklerini ifade eder.

Kontrol Belgesi:
İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşunca düzenlenen ve ithalat
ve/veya ihracat aşamasında bir ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren belgedir. Dış
Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi eki İthal Malların Kalite ve Sağlık
Yönünden Kontrolüne İlişkin Tebliğ çerçevesinde, ilaç, kozmetik ve temizlik sanayi
ürünlerinin ithalatında Sağlık Bakanlığının düzenlediği belge örnek olarak verilebilir.

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi:
Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü denetmenleri tarafından kuru üzüm
ihracatı kapsamında düzenlenen ve kontrollerden bir yıllık muafiyet tanıyan belgedir.

EkoTeks
Bugün Avrupa'da bir çok özel çevre etiketi kullanılmaktadır. Tekstil alanında en yaygın
kullanılan etiket ise "EkoTeks 100" dür.
1994 yılında, Avusturya Tekstil Araştırma Enstitüsü (ÖTİ) ile Honenstein Araştırma
Enstitüsü (FIH), "International Association for Research and Testing in the Field of Textile
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Ecology" (kısaca EkoTex) adı altında birleşmiş ve "EkoTeks Standart 100" olarak adlandırılan
tekstil etiketi oluşturulmuştur. Söz konusu etiket, tüketiciye ürünün insan sağlığına ve çevreye
zarar vermediği bilgisini vermektedir. Bu etiket sadece tekstil ürünleriyle ilgilidir ve tekstil
üretim sürecinin çevreyle ilgili yönünü ele almaz. EkoTeks 100 standardı, tekstilde EkoTeks
işaretinin kullanım yetkisinin verilmesine ilişkin genel koşulları belirlemektedir. EkoTeks 100
standardı genel koşulları belirlemesine rağmen, EkoTeks standartları belli madde veya ürün
gruplarının yanı sıra, test metodları için de belli koşullar sağlamaktadırlar. Standart 101 ve
sonrası aşağıdaki ürün gruplarını dikkate almaktadır;
100 Genel koşullar
101 Bebek kıyafetleri için kumaşlar dışındaki tekstil kumaşları
102 Bebek kumaşlarında kullanılar dışındaki aksesuarlar
103 Bebek kıyafetleri dışındaki kıyafetler
104 Bebek kıyafetleri için kumaşlar
105 Bebek kumaşları için aksesuarlar
106 Bebek kıyafetleri
107 Döşeme örtülerinde kullanılan tekstil
108 Duvar kaplamalarında kullanılan Tekstil
109 Mobilya kumaşları ve perdeler
110 Döşemelik kumaşlar
111 Battaniyeler ve yastıklar
112 Yatak kumaşı, yatak takımı
113 Minderler
114 Evde kullanılan tekstil
115 Elyaf, iplik
116 Test metodları
Bu standartlarda zararlı maddelerin sınır değerleri ve koşulları çok sıkı bir şekilde
belirlenmiştir. İnceleme kriteri ve sınır değerleri tekstil ürününün kullanım amacına bağlıdır.
Örneğin, bebek kumaşlarındaki inceleme kriteri ve sınır değerleri döşeme örtüleri veya
perdelere göre çok daha sıkı hazırlanmıştır.
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Kontrol ve analizler Hohenstein Araştırma Enstitüsü ve birliğe dahil enstitülerce yapılır
ve 1 yıl geçerli olmak üzere etiketi kullanım hakkı verilir.

ISO 14000 Standart serisi
ISO14000 standardı: Çevre yönetimi sistemi standartları
ISO 14001: Çevre yönetim sistemleri için tarifname.
ISO 14010: Çevre denetimi için genel prensipler.
ISO 14011: Çevre denetimi için genel prensipler.
ISO 14012: Çevre denetlemesini yapanlar için kriterler.
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Uygulamalar
ISO14000 standardı: Çevre yönetimi sistemi standartları
TSE Belgesi (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi)
TSEK Markası (Kalite Uygunluk Markası)
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Uygulama Soruları
1) Denetleme esnasında laboratuvar muayenesine gerek görüldüğü zaman hangi
prosedürler uygulanır?
2) Laboratuvar sonucunda malın standarda aykırılığı tespit edildiğinde hangi adımlar
takip edilir?
3) Kalite uygunluk markası neyi ifade eder?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mecburi yürürlükte bulunan Türk Standartlarına göre, Türk Standartlarına
Uygunluk Belgesi ve TSE markası aranacak mamuller ekli listede belirtilmiştir.
b) 1 inci maddenin (b) fıkrasında belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşları da her türlü
satın alma ve yatırım ihalelerinde ekli listede yayımlanan mamuller için, Türk
Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE markası aramak zorundadır.

194

Bölüm Soruları
1) Kalite yönetiminin uygulanabilmesi için gerekli olan kuruluş yapısı,
sorumluluklar, prosedürler, prosesler ve kaynaklara…………………………… denir
2) Tekstil alanında en yaygın kullanılan etiket ………………………………..
3) Denetleme sonunda malın standardına aykırılığı görülmediği takdirde, mal
sahibi veya temsilcisi duyurma tarihinden itibaren ………..gün içinde, numuneleri geri
alabilir veya aldırabilir.
4) Türk Akreditasyon Kurumu’nun kısaltması …………….dır
5) Türkak ne zaman kurulmuştur?
A) 1989
B) 1995
C) 1999
D) 2005
E) 2009

6) Bebek kıyafetleri için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Ekoteks
b) codex
c) tse
d) CE
e) e

7) Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetim sistemleri için tarifnamedir?
a) ISO 14000
b) ISO 14001
c) ISO 14010
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d) ISO 14011
e) ISO 14012

8) Aşağıdakilerden hangisi çevre denetlemesini yapanlar için kriterlerdir?
a) ISO 14000
b) ISO 14001
c) ISO 14010
d) ISO 14011
e) ISO 14012

9) Gıda ticaretinde uygulamaları doğru ve güvenli kılmak için hangisi vardır?
A) Ekoteks
B) Codex
C) TSE
D) CE
E) E

10) Kuru üzüm ihracatı kapsamında düzenlenen ve kontrollerden bir yıllık
muafiyet tanıyan belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) TSE
b) TSEK
c) Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi
d) Kalite belgesi

Cevaplar
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1) Kalite sistemi
2) "EkoTeks 100
3) 15
4) TÜRKAK
5) C
6) a
7) b
8) e
9) b
10) c
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8. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/1
İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK
DENETİMİ TEBLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta ithalatta standartlara uygunluk denetimi tebliği, Japonya’ dan ithal edilecek
gıda ve tarım ürünlerinin radyasyon kontrolü tebliği ve çevrenin korunması yönünden kontrol
altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliği konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İthalatta denetim nasıl yapılır?
2) İthalatçının sorumlulukları nelerdir
3) Neden Japonya’dan ithal edilecek gıda ve tarım ürünlerine özel radyasyon kontrolü
tebliği vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İthalatta Denetim
Japonya’dan ithalat
Çevrenin korunması

Kazanım
Denetimin ne zaman, nerede ve
nasıl yapılacağına dair bilgi
edinmek
Tarım ve gıda malları ile ilgili
radyasyon kontrolü
Kontrol altında tutulan atıkların
ithalat denetimi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Mevzuat ve piyasa
uygulamaları birlikte
değerlendirilmelidir.
Bu mallara radyasyon kontrolü
hakkında tebliği bilmek
Konuyla ilgili tebliğin
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

TAREKS

•

ATR

•

Radyasyon

•

Çevrenin korunması
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Giriş
Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin
dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS
üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip
edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
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8.1. İthalatta Denetim Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili
standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite
Güvence Seviye Belgesi”ni,
b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik
düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
e) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
f) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her
aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat Uygulamaları
Belgesi”ni,
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g) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek1’de belirtilmekle birlikte, ilgili GTİP’in karşısında
belirtilen standart veya standartlar kapsamına girmeyen ürünü,
ğ) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
h) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya
standartlara uygun olmama ihtimalini,
ı) Risk analizi: Ek1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma
ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış,
sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle
yapılan işlemi,
i) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Ek1’de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm
işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü veya eDevlet kapısını kullanarak TAREKS
üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip
edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
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Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) Muafiyetler ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:
a) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine
getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB’de serbest dolaşıma girmiş A.TR Dolaşım Belgeli bir
ürün olması ve bu durumun kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilmesi halinde ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
b) Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı
Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye
tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde
sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.
(2) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak
değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.
(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında,
30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Milli
Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli
kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat
işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek1’de standardı
belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP
belgelerinin TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan
oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin
müteakip ithalatında kullanılır.
(5) Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat
Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına
ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek1’de standardı
belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin
TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan
TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip
ithalatında kullanılır.
(6) Ek1’de standardı belirtilen ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak
kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım
sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için,
marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair
TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
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(7) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla
piyasaya arz edilebileceğine dair Ek 4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(8) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat
işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(9) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci,
dördüncü, beşinci, altıncı veya yedinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime
yönlendirilebilir.

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi
MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak,
Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat
denetimleri, ilgili standarda veya standartlara uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, Ek2’de belirtilen belgeler
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi
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halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim;
a) Ek1 kapsamı standart veya standartlara veya,
b) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi
(CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon
Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına
ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere,
göre yapılabilir.
(4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin
tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik
incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya
Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış
raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterlidir.
a) Testlerin yurt içinde yapılamaması.
b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi.
c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi.
ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.
d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı
ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.
(5) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya
bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü
fıkranın uygulanamaması halinde Ek3’teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS’e
yüklenir. TSE’nin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre
içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. TSE’nin bilahare yapacağı
uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, keyfiyet olumsuz test raporunun onaylı
bir örneğiyle birlikte ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan
alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.
(6) Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç
alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.
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(7) Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
(8) İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır
ve keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, keyfiyetin firmaya
bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçının test sonucuna itiraz etmesi
veya ürünün Ek1’de veya üçüncü fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar
denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı tarafından talep edilen standarda göre tekrar
denetlenir.
(9) İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep
edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili
denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(10) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun
tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve
sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının,
gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.
(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında
18010099112013019865484, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında
18010099122013017554484,
Milli
Savunma
Bakanlığınca
yapılan
ithalatta
18010099132013016724484 ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve
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kuruluşlar adına yapılan ithalatta 18010099142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli
TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
18010099252013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
(5) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans
numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği ürünlerin her halükârda Ek1’deki tabloda belirtilen standartlar dâhil olmak üzere ilgili
tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.
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Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç
amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, İthalatta Standartlara Uygunluk
Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1) göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

8.2. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2. Japonya’dan İthal Edilecek
Gıda ve Tarım Ürünlerinin
RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Gümrük Tarife Cetvelinin 124 üncü fasılları arasında yer alan ve
11/3/2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
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Güvenliği ve Denetimi: 2017/5); Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19) ve Sağlık Bakanlığınca
Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20)
uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere
ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
düzenlediği uygunluk yazısı aranır.
(2) Gümrük Tarife Cetvelinin 124 üncü fasılları arasında olup birinci fıkrada belirtilen
Tebliğlerde yer almayan veya yer aldığı halde Tebliğ kapsamında uygunluk yazısına/belgesine
tabi olmayan ve 11/3/2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler
için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom
Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır.
(3) Anılan Tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü birinci ve ikinci
fıkralarda tanımlanan ürünlerin ithalatında uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 ‒ (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon
Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

8.3. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3. Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek1’deki listede
yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
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MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek1’deki listede yer alan
atıkların denetim işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı
MADDE 4 ‒ (1) Ek1’deki listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip
sanayiciler ithal edebilir. Ancak, bu listede yer alan;
a) 39.0139.14 (39.03 hariç) tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme
Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla
ithalat yapan sanayiciler,
b) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı
kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş
alan sanayiciler
ithal edebilir.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet
Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.
(3) Ek1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların
ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün
olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde Geçici Faaliyet
Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.
(4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların vulkanize edilmemiş
kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün kabul edilir ve Geçici
Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.
(5) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı
amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla
faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar
çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.
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Başvuru
MADDE 5 ‒ (1) Ek1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya
temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek5) almak için başvurur.
(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine
gelmesinden en az üç iş günü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:
a) Başvuru dilekçesi (Ek3),
b) Bilgi formu (Ek4),
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında aranacak belgelerden birinin örneği,
ç) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili
merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek1’deki listede atığın madde açılımında
belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,
d) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili
merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve
tercümesi,
e) 8548.10.21.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili
merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit
içermediğine dair belge ve tercümesi,
f) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların nihai ürün olarak ithalinde
ürünün özelliklerini gösteren üretici beyanının bir örneği,
g) 7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00 ve 7112.99.00.90.00 GTİP’li kullanılmış baskı
devre kartlarının ithalinde, ihracatçı firmanın söz konusu atıkların tehlikeli atık olmadığı ve
başka bir tehlikeli atıkla kontamine olmadığına ilişkin beyanı ve tercümesi ile ithalatçı firmanın
bu yöndeki taahhütnamesi.
(3) İthalatçı veya temsilcisi Ek4’teki bilgi formunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle
yükümlüdür.

Uygunluk denetimi
MADDE 6 ‒ (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Ek1’deki listedeki
atıkların 5 inci maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü
sonucunda;
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a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı düzenlenir.
b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup
olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda
Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek6) düzenlenir.
(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili sınır
gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
(3) Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı
ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.
(4) Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her
türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan
haklarımız doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli
işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.
(5) 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında
gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından,
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

İstisnai durumlar
MADDE 7 ‒ (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait
Uluslararası Sözleşme (MARPOL73 Sözleşmesi) ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol
(MARPOL78 Protokolü) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin
seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya
doğrudan atık kabul tesisine boşaltılma işlemi ve/veya teslimi ile serbest dolaşıma girer. Söz
konusu atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Bu tür atıkların gemilerden alınması işlemi, 26/12/2004
tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların
Kontrolü Yönetmeliğine göre sonuçlandırılır.
(2) Ek1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu
beyan edilen (39.0139.14 tarife pozisyonlu maddeler hariç, 39.03 dahil) ürünlerin ithalatında,
ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra
kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak
kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12’nci madde hükümleri uygulanır.
(3) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinin 446’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan
nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş olan ve Ek1, Ek2/A ve Ek2/B’deki listelerde yer
alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde ilgili sınır gümrük idarelerince Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11 inci maddenin sekizinci fıkrasında
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belirtilen sınır gümrük kapılarından/özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin
gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden giriş yapılması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri
uygulanmaz.

Kapsam dışı
MADDE 8 ‒ (1) Ek1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük
bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun
görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce
Kapsam Dışı Yazısı (Ek7) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.
(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir
eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek1, Ek2/A ve Ek2/B’deki
listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak
değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.
(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil
işlem görmüş ürünlerin Ek1, Ek2/A ve Ek2/B’deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin
ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
(4) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak
28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, Tehlikeli Atıkların
Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi’nin ilgili
hükümleri gereği, Ek2/A ve Ek2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit
geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük
idaresine ibraz edilir.
(5) Ek2/B’deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılarında belirtilen ISO
Standartlarına uygunluğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş
Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından veya Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin eşdeğerlik incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşları
tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan bir
kuruluşun bulunmaması halinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek
uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte
ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu
ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması
halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına
uygun olduğu belirlenen maddelerin Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir
ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

İthali yasak atıklar
216

MADDE 9 ‒ (1) Ek2/A ve Ek2/B’deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler
dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.
(2) Ek1’deki listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi,
herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine
olmaması gerekir.

Serbest bölgede oluşan atıklar
MADDE 10 ‒ (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek1, Ek2/A ve
Ek2/B’deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri
kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi
bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda,
atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri
kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık
Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:
a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya
çıktığına ilişkin belge,
b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı,
c) Atığın özelliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince
verilmiş olan Toplama, Ayırma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Ara Depolama, Bertaraf Tesisi
Lisansı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair
sözleşme.
(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, bu atıklar birinci fıkranın (c)
bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.
(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri 6 aylık
raporlar halinde düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. Bu süre içinde
herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

Gümrük işlemleri
MADDE 11 ‒ (1) İlgili sınır gümrük idarelerince, Ek1’deki listede yer alan atıklara
ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.
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(2) İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine
girişine izin vermez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı
gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.
(3) 8 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen
atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.
(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların
Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili gümrük idareleri izin verir.
(5) 39.0139.14 (39.03 hariç) tarife pozisyonlu maddelerin Ek1’deki listede tanımlanan
madde olmaması halinde, bir örneği Ek8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından
düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük
idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük
idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili
gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.
(6) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzin
Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine sınır giriş gümrük
idareleri izin verir.
(7) 8 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce
Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair yazı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine
girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.
(8) Ek1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı
sınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz
sınır gümrük kapıları dışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom
Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne
ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek1’deki listede yer alan atıkların Türkiye
gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

Yaptırımlar
MADDE 12 ‒ (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden ithalatçılara çevre, dış ticaret ve
gümrük mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.
(2) Yasal olmayan atık trafiğinin söz konusu olması halinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872
sayılı Çevre Kanununun atık ithalatına ilişkin 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları
uygulanır.
(3) Bu Tebliğin Ek1’deki listesindeki atıkların, Türkiye gümrük bölgesine girişinde
uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmadığının gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her
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türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve
denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin
hükümleri uygulanmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 13 ‒ (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 ‒ (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş atıkların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki
hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
1) İthalatta standartlara uygunluğun denetimi
2) Japonya’dan ithal edilen tarım ve gıda mallarının radyasyon kontrolü tebliğ
3) Çevrenin korunması adına atıkların kontrolü tebliği
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Uygulama Soruları
1) Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü hangi konularda yetkilidir?
2) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun denetimdeki rolü nedir?
3) Hangi durumlarda Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
aranmaz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili
gümrük idaresine yapılır. Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve
keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, keyfiyetin firmaya bildirildiği
tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçının test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün
Ek1’de veya üçüncü fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep
etmesi halinde, ürün ithalatçı tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.
Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat
Denetimi Tebliği Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği
ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği uyarınca ilgili
kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak
ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği
uygunluk yazısı aranır.
İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine
girişine izin vermez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı
gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.
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Bölüm Soruları
1) İthalatta denetim tebliğinde AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından
verilen, belgenin adı “......................................................”dir.
2) İthalatta denetim tebliğinde geçen Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest
dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden
yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki
verilmiş
kuruluşlarca
düzenlenip
gümrük
idaresince
vize
edilen
belgeye....................................................... Dolaşım Belgesi denir.
3) İthalatta denetim tebliğinde Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve
laboratuvar testinden biri veya birkaçı ...................................... dir.
4) İthalatta denetim tebliğinde geçen Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç
sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını
gösteren “İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”nin kısa adı.................................. belgesidir.
5) Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi
tebliğinde yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye
gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin ...................................
Uygunluk Yazısı (Ek5) almak için başvurur.
6) İthalatta denetim tebliğinde Bu Tebliğ hangi gümrük rejimi uyarınca ihraç
edilip geri gelen eşyaları kapsamaz?
a) antrepo rejimini
b) transit rejimini
c) dahilde işleme rejimini
d) hariçte işleme rejimini
e) geçici ithalat rejimini

7) AQAP belgesi tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Güvence Seviye
Belgesi”ni: hangi bakanlık verir?
a) Ekonomi bakanlığı
b) Milli Savunma Bakanlığı
c) Çevre ve şehircilik bakanlığı
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d) Ticaret bakanlığı
e) Sağlık bakanlığı

8) İthalatta denetim tebliğinde fiili denetim de İlgili standarda aykırılık tespiti
halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve keyfiyet TSE tarafından firmaya
bildirilir, test sonucuna itiraz, keyfiyetin firmaya bildirildiği tarihten itibaren kaç iş günü
içinde yapılır?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 15
e) 21

9) İthalatta denetim tebliğinde TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
bölümünde belirtilen TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren kaç yıl
süreyle geçerlidir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

10) Gümrük Tarife Cetvelinin 124 üncü fasılları arasında yer alan ve 11/3/2011
tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde ilgili kuruluşlar
tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin
radyasyon içermediğine dair hangi kurumun düzenlediği uygunluk yazısı aranır?
a) Türk standartları enstitüsü
b) Zirai karantina müdürlüğü
c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
d) Türkiye ihracatçılar meclisinin
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e) Gümrükler genel müdürlüğünün

Cevaplar
1) Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi
2) A.TR
3) Fiili denetim
4) GMP
5) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
6) d
7) b
8) d
9) a
10) c
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9. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİNDE BAZI
ÜRÜNLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER

226

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta Sağlık Bakanlığı’nın özel iznine tabi maddelerin ithalat denetimi, gıda, tarım
ve hayvancılık bakanlığının kontrolüne bağlı ürünlerin ithalat denetimi ile çevre korunması
yönünden kontrol altında tutulan kimyasallar ve katı yakıtların ithalat denetimi ile ilgili
tebliğleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık Bakanlığı hangi hallerde özel izin verir?
2) Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının kontrolüne bağlı ürünler nelerdir?
3) Katı yakıtlara örnekler veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Saplık bakanlığına tabi
ithalatta Denetim
Gıda tarım ve
hayvancılık
bakanlığının
kontrolüne bağlı
ithalatta denetim
İthalatta Denetim

İnsan sağlığı ve güvenliği için
oluşturulmuş standartlar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İlgili tebliğ

İnsan hayvan ve bitki sağlığı
için standartlar

İlgili tebliğ

Çevrenin korunması

İlgili tebliğ
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Anahtar Kavramlar
•

Katı yakıt

•

Çevrenin korunması

•

Sağlık bakanlığı

•

Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı
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Giriş
Sağlık Bakanlığı’nın özel iznine tabi maddelerin ithalat denetimi, gıda, tarım ve
hayvancılık bakanlığının kontrolüne bağlı ürünlerin ithalat denetimi ile çevre korunması
yönünden kontrol altında tutulan kimyasallar ve katı yakıtların ithalat denetimi ile ilgili
tebliğleri öğreneceğiz.
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9.1. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4 Sağlık Bakanlığının Özel
İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının
özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden
uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ve Ek1’deki
listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) Ek1’deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı; 12/6/1933
tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961
Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
(2) Ek1’deki listede yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği
yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığınca Ek2’deki Kontrol Belgesi ile belgelenir.
(3) Kontrol Belgesi, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,
Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi
kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.
(4) Kontrol Belgesinin süresi altı aydır.

Başvuru
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MADDE 5 – (1) Kontrol Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat
öncesinde Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) başvurulur:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Kontrol Belgesi formu (üç nüsha),
c) Proforma fatura veya fatura (üç nüsha),
ç) Analiz sertifikası.
(2) Doğrudan tüketiciye sunulan maddelerin ithalatında, gerekli hallerde aşağıda
belirtilen bilgilerin Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir:
a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,
b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no’su, muhteviyatı, kullanma talimatı ve
özellikleri,
c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,
ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.

Kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatname
MADDE 6 – (1) Ek1’deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatında, Sağlık
Bakanlığınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat ve 16/6/2004 tarihli ve
25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında
Yönetmelik gereğince düzenlenen kullanım süresi altı ay olan Kontrole Tabi Maddelerin
İthaline Mahsus Ruhsatname aranır. İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra
en geç on beş gün içinde, Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin
gümrüklerce onaylı D nüshasını ve ilgili gümrük beyannamesi örneğini Sağlık Bakanlığına
(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) göndermekle yükümlüdür. Aynı ruhsatnamenin bir
suretinin mala refakat etmesi zorunludur.
(2) Ek1’deki listede yer alan ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına
Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen
Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname ile dağıtıcı firma tarafından Türkiye
gümrük bölgesine getirilmiş ancak ilgili gümrük işlemleri tamamlanmamış kimyasal
maddelerin ithalatında, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen bir yıl geçerli Kontrole Tabi Kimyasal
Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi aranır.
İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içinde
gümrüklerce onaylanmış belgenin aslı, ilgili gümrük beyannamesinin örneği, fatura ve dağıtıcı
firma tarafından ithalatçı firmaya düzenlenen ve ithalatın hangi ruhsatnameye istinaden
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gerçekleştirildiğini gösteren belgeyi Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)
iletmekle yükümlüdür.

Gümrük işlemleri
MADDE 7 – (1) Ek1’deki listede yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idarelerince;
a) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili
sırasında aranır; 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline
Mahsus Ruhsatnamenin D nüshası onaylanır.
b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili
İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi onaylanır.
(2) İlgili gümrük idaresince, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere
ilişkin yapılacak işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Yanlış veya yanıltıcı
beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 8 inci madde hükümleri uygulanır.

Yaptırımlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu; Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Veri bildirimi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli
görüldüğü durumlarda Sağlık Bakanlığınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığından talep edilebilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
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MADDE 11 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün
süreyle Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2016/4) hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz
konusu işlemlere uygulanır.
(2) Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2016/4) kapsamında alınmış kontrol belgeleri, alındıkları tarihten
itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

9.2. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı
ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki
listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
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MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,
Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi
tutulmak istenen eklerdeki listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrası
dahilindeki ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön bildirim
MADDE 4 – (1) Eklerdeki listelerden;
a) Ek1/A ve Ek1/B’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner
Kontrollerine Dair Yönetmelik,
b) Ek2’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik,
hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

Uygunluk denetimi
MADDE 5 – (1) Ek1/A, Ek1/B, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6 ve Ek7’de belirtilen ürünlerin
ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ek9’da yer alan Uygunluk Yazısı
düzenlenir.
(2) Uygunluk Yazısı 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen
Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.
(3) Ek5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün
yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile Ek2’de yer almayan ancak gıda veya
yem sanayiinde kullanılacak olan ürünlerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün
mevzuatına uygun olması halinde Ek9’da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.
(4) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına ibrazı gerekir.
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(5) Uygunluk Yazısı;
a) Ek1/A ve Ek1/B’de yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,
b) Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6 ve Ek7’de yer alan ürünler için ithalatçıya,
iletilir.
(6) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer
alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir
Uygunluk Yazısı düzenlenir.

Uygunsuzluk yazısı
MADDE 6 – (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli
olarak Ek10’da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden onay işlemi yapılmaz.

Veteriner giriş belgesi
MADDE 7 – (1) Ek1/A ve Ek1/B’de yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye
Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük
idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.
(2) Ek1/A ve Ek1/B’de yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair
Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik
sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde
kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan
kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim
ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve
belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

Kontrol belgesi
MADDE 8 – (1) Ek1/A ve Ek3’te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı
düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol
Belgesi aranır.
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(2) Kontrol Belgesi alınması için Ek8’de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya
proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat
uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına başvurulur.

Kontrol belgesinin geçerlik süresi
MADDE 9 – (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;
a) Ek1/A’da yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00,
19.01, 19.02, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99 tarife pozisyonunda yer alan
ürünler için on iki aydır.
b) Ek3’te yer alan ürünler için altı aydır.
(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan
sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin
geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

Muafiyetler
MADDE 10 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve
Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek1/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli
bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî
hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen
hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda
kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı
düzenlenmesi kaydıyla, Ek1/A’da yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi
kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
(3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, Ek1/A ve
Ek1/B’de yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere
Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii,
kozmetik sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan
sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol
Belgesi düzenlenmez.
(4) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek
istenen;
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a) Ek1/A ve Ek1/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi
Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında
olması,
b) Ek2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında
ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması,
c) Ek4’te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması,
ç) Ek5’te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde
kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması,
d) Ek6’da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması,
e) Ek2, Ek5 ve Ek6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması,
f) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen
ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması,
durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

Bilgi formu
MADDE 11 – (1) İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün içinde
Ek11’de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;
a) Ek5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün
yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar
tarafından ithal edilmesi,
b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç
olmak üzere, Ek5’te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin
dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi,
durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne
iletir.

Gümrük işlemleri
MADDE 12 – (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.
(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu
beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir.
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(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli
Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük
idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.
(4) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait
olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat
çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun;
b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
c) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri,
uygulanır.

Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle
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15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu
Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.
(2) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol
Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

9.3. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6. Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin
çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
İthalat işlemleri
MADDE 3 – (1) Ek1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma
Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat
Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.
(2) Ek1’deki listede yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın ithalatı yalnızca;
a) 1/1/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş eşyalar için servis amaçlı olarak ya da
b) Evsel havalandırma sistemleri için Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair
Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç
duyulan miktar kadar
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile yapılır.
(3) Ek1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım
amaçlı olarak Ek4’te belirtilen hususlar dikkate alınarak; ya da kritik kullanım alanları için
yapılır.

GTİP
2903.14.00.00.00
2903.19.00.00.19
2903.76.10.00.00
2903.76.20.00.00
2903.76.90.00.00
2903.77.60.00.00
2903.77.90.00.00
2903.79.30.00.59

MADDE İSMİ
Karbon tetraklorür
Diğerleri (yalnız 1,1,1Trikloroetan (metilkloroform))
Bromoklorodiflorometan
Bromotriflorometan
Dibromotetrafloroetanlar
Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan,
Triklorotrifloroetanlar
Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
Diğerleri
Diğerleri

Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen kimyasalların
ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi (Ek2)
ile belgelenir.
(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin
tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim
isteyebilir.
(3) 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda ithalatçının kimyasal
maddenin ithalatından son kullanım ve ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının “Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemi”ne girmesi
gerekmektedir.
(4) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının OTİM Takip Sistemi’ne giriş yapılmaz.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde servis
amaçlı ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgesi
MADDE 5 – (1) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalın ithalatı için
alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden
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Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin
Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt
Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeleri almak için ithalatçı firma tarafından;
a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda
kaydı) (ana faaliyet konusu/meslek dalı iklimlendirme ve soğutma olan, ilgili kurumlardan veya
noterden onaylı),
b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),
c) İmza sirküleri (noter onaylı),
ç) Taahhütname (Ek3),
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip
Sistemi”nde yer alan Kayıt Talep Yazısı,
e) Üzerinde firmanın açık ismi ve “OTİM servis amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı
Kayıt Belgesi” ifadesi bulunan, servis amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi
ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı
ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilir.
(2) Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine
sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi
levhası istenmez.
(3) 2014 yılı içerisinde ve öncesinde verilmiş olan Çevrenin Korunması Yönünden
Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi, 2017 yılı için geçerli değildir.
(4) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgeleri verilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
firmaların geçmiş dönem ithalat rakamları göz önüne alınır.

Kontrol belgesi
MADDE 6 – (1) Kontrol Belgesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan
2016/27 sayılı Genelge doğrultusunda “Tek Pencere Sistemi” üzerinden ebelge olarak
düzenlenir.
(2) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalın ithalatında Kontrol Belgesi
alınabilmesi için;
a) Kontrol Belgesi formu (Bakanlık kayıtları için gerekli bir nüsha),

243

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın
menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma
kaşesi bulunması gerekir.),
c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve
numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması
ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),
ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS
numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve
firma kaşesi bulunması gerekir.),
d) Servis amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Ekonomi Bakanlığından (İthalat
Genel Müdürlüğü) alınacak İthal Lisansı,
e) Üretim amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Kapasite Raporu, ile birlikte
malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
başvurulur.
(3) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında Kontrol
Belgesi alınabilmesi için;
a) Kontrol Belgesi formu (Bakanlık kayıtları için gerekli bir nüsha),
b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın
menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma
kaşesi bulunması gerekir.),
c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve
numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması
ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.)
ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına başvurulur.

Belgelerin süresi
MADDE 7 – (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen kimyasallar için
verilen Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir, bu süre
değiştirilemez.
(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis
Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan
Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.
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Kontrol belgesinin iadesi
MADDE 8 – (1) Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;
a) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın ithalatının
gerçekleştirilememesi halinde 3 üncü maddenin ikinci fıkrası (a) bendi kapsamında alınan İthal
Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,
b) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın tamamının
veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın
ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak
onaylanmış sureti ve 3 üncü maddenin ikinci fıkrası (a) bendi kapsamında alınan İthal
Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,
Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip otuz gün içerisinde, talep
edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler.
Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

Gümrük işlemleri
MADDE 9 – (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen kimyasalların
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme
Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, Kontrol Belgesi gümrük
beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 11 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/6) yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

9.4. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7. Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’deki listede yer alan katı yakıtların ithalatında
çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek1’deki
listede yer alan katı yakıtların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı
MADDE 4 – (1) Ek1’deki listede yer alan katı yakıtların ithalatı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt
İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir.
(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ticaret Sicil
Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden
onaylı), vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri ve Ek2’de yer alan taahhütname ile birlikte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur. Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla
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kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan
ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.
(3) 2016 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri, Ek2’de yer alan taahhütnamenin ve noter
onaylı imza sirkülerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesi halinde, 2017 yılı sonuna
kadar geçerli olacak şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yenilenir. Kayıt Belgesinin
verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde
geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir.
Kayıt Belgesinin yenilenmesi halinde Ek2’de yer alan taahhütname yeniden Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına verilir.
(4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerlidir
ve bu işlemlere esas teşkil eder.

Uygunluk denetimi
MADDE 5 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan
numune alınması amacıyla;
a) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt
Belgesi örneği,
b) Uygunluk Belgesi formu (iki nüsha),
c) Yakıtın her bir parametresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen limit
değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca
onaylı tercümesi,
ç) İthalatçı firma aracılığıyla ithal edilecek her parti yakıt için sanayiciler tarafından
verilecek taahhütname (Ek8),
d) İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,
ile birlikte, yakıtın boşaltıldığı gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulur.
(2) İthalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idaresinin gözetiminde depolanan
ve ilgili gümrük yetkilisinin tespit ettiği yakıttan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, uluslararası
gözetim firması yetkilileri ile ithalatçı veya temsilcisinden oluşan Numune Alma Komisyonu
gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
belirlenen usul ve esaslar dahilinde numune alınır ve Ek5’te yer alan İthal Katı Yakıt Numune
Alma Tutanağı düzenlenir. Alınan numune, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans
Laboratuvarı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda
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analiz ettirilir. Analiz sonuçları, analizi yapan laboratuvar tarafından ilgili Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne gönderilir.
(3) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, yakıtın numune analiz sonucunun uygun
bulunması durumunda, Ek6’da yer alan Uygunluk Belgesi düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya
temsilcisine ve ilgili gümrük idaresine bildirilir. Uygun bulunmaması durumunda ise Ek7’de
yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine iletilir.
Uygunsuzluk Yazısının ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde,
firmanın şahit numune analizlerinin yapılmasını yazılı olarak talep etmemesi durumunda
düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir.
(4) Isınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen
yakıtın sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması
durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve Ek8’de yer alan taahhütnamenin
verilmesi kaydıyla sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünce Uygunluk Belgesi verilebilir.
(5) Aynı şekilde sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı
düzenlenen yakıtın termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda,
ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve Ek8’de yer alan taahhütnamenin verilmesi kaydıyla
termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunluk Belgesi
verilebilir.
(6) Tek parti halinde getirilen ve gümrüklü sahada tek bir yığın olarak depolanan yakıtın
birden fazla parti halinde çekilmek istenmesi durumunda, ilk partinin çekilmesi sırasında
yakıtın tamamını temsil edecek şekilde numune alınarak analiz ettirilir. Yakıtın tamamını temsil
eden bu analiz raporu, müteakip Uygunluk Belgesi/Belgeleri düzenlenmesinde esas alınır.

Analiz sonuçlarına itiraz
MADDE 6 – (1) Yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmaması
durumunda keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde, yazılı
talep üzerine ve giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde şahit numune/numunelerin analizi
yaptırılır ve yakıtın uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar verilir:
a) Analiz sonuçları uygun çıkan yakıt için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce
Uygunluk Belgesi düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
b) Şahit numune analiz sonucu da uygunsuz çıkan yakıtlar için Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya
temsilcisine bildirilir.
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c) Numunelerin alınması, torbalanması, gönderilmesi, analize hazırlanması ve
muhafazası sırasında oluşan durumlar dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünden yeni numune alınması talebinde bulunulamaz.

Teslim tesellüm belgesi
MADDE 7 – (1) Ek1’deki listede yer alan yakıtları sanayide kullanmak üzere Uygunluk
Belgesi almış firmalar, ithal edilen yakıtın fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm
belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), yakıt gümrükten çekildikten sonra en geç
doksan gün içinde Uygunluk Belgesini düzenleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, müteakip Uygunluk
Belgesi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Eksikliklerin firma tarafından tamamlanması
halinde yeni talepler değerlendirilir.

İstisnai durum ve muafiyet
MADDE 8 – (1) Geçici depolama yeri veya antreponun bulunmadığı veya yeterli
olmadığı durumlarda, yakıt, geçici depolanan eşya statüsünde müsaade edilen yerlerde, aynı
yerde bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmamak kaydıyla depolanabilir. Bu durumda depolanan
yakıtın uygunluk denetimi 5 inci madde çerçevesinde yapılır.
(2) İthalatçı veya temsilcisi tarafından, Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce,
Ek3’te yer alan bilgi formunun ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmesi kaydıyla
geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve birinci fıkra kapsamına girmeyen
yakıtlar taşıt üstü işleme tabi tutulabilir. Yakıt, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bilgi
formunda belirtilen alana, varsa diğer yakıtlarla karıştırılmamak koşuluyla depolanır.
Numunenin, yakıt araç üstündeyken veya yakıtın depolandığı alanda alınması halinde, 5 inci
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Komisyon gözetiminde, uluslararası gözetim firması
yetkilisi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde
yakıttan numune alınır ve Ek5’te yer alan İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı düzenlenir.
Bu fıkra kapsamında işleme tabi tutulan yakıtlar, bulunduğu ilin sınırları dışındaki bir alana
depolanamaz. Ancak, sanayi amaçlı ithal edilecek yakıtlar, firma tarafından talep edilmesi
halinde sanayi tesisinin bulunduğu ilde depolanabilir. Bu amaçla depolanmak istenen yakıtlar
için Ek3’te yer alan bilgi formu, firma tarafından yakıtın depolanacağı ilin Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne verilir. Bu yakıtların uygunluk denetimi yakıtın depolandığı ilin Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5 inci maddeye
göre yapılan uygunluk denetimi sonucunda Uygunluk Belgesi düzenlenene kadar yakıt,
piyasaya hiçbir şekilde arz edilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz,
kullanılamaz, kullandırılamaz, eleme işlemine tabi tutulamaz ve torbalanamaz.
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(3) İkinci fıkra çerçevesinde ithalatı gerçekleştirilmiş olan yakıtların analiz sonucunun
uygun bulunmaması durumunda 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır.
Bunun mümkün olmaması durumunda, yakıtın menşeine veya yüklemenin yapıldığı ülkeye
iade edilmek veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ihracı zorunludur.
(4) Ek1’deki listede yer alan 2701.11.00.00.00 GTİP'li antrasitlerin filtrasyon amacıyla,
27.01 tarife pozisyonundaki katı yakıtların ise laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde
kullanılmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda
ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için Ek4’te yer alan taahhütnamenin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesi halinde Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı
verilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
(5) Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Çevrenin
Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması
zorunludur.
(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.
Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 10 uncu maddedeki
yaptırımlar uygulanır.

Gümrük işlemleri
MADDE 9 – (1) Ek1’deki listede yer alan yakıtların ithalatında, 8 inci maddenin ikinci
fıkrası hükmü hariç olmak üzere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk
denetimi sonucunda düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
düzenlenen Muafiyet Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.
(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların
ithalatına izin verilmez. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından
karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit
edilir.

Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan,
sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri, 9/8/1983
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler
250

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan yakıtların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün
süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/7) hükümlerine tabidir. Ancak, bu
Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde servis amaçlı ve
üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgesi
Teslim tesellüm belgesi
Kontrol belgesi
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Uygulama Soruları
1) Bu bölümde kaç farklı Kontrol belgesi gördük?
2) Ürün güvenliği ve denetimi genel müdürlüğünün yetkisi nedir?
3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ na bağlı ürünlerde hangi hallerde kontrol
belgesi aranmaz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ek1’deki listede yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yönünden
uygunluğu Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi ile belgelenir Kontrol Belgesi, ithalatçı veya
temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü
Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili
gümrük idaresine sunulur. Kontrol Belgesinin süresi altı aydır.
Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığına tabi ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı
düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol
Belgesi aranır.
Kontrol Belgesi alınması için Ek8’de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya
proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat
uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına başvurulur.
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis
Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan
Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.
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Bölüm Soruları
1) OTİM ………………………….. kısaltmasıdır
2) OTİM takip sistemi ……………………………….bakanlığına aittir
3) İthalatçı ithalatın yapılmasından sonra bilgi formunu Gıda tarım ve hayvancılık
bakanlığının hangi birimine iletir?
4) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde
Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında
Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi kaç
yıldır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

5) Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının onayladığı kontrol belgesinin süresi EK
1 A ürünleri için ne kadardır?
a) 1 ay
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 4 ay
e) 6 ay

6) Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının onayladığı kontrol belgesinin süresi EK
3 ürünleri için ne kadardır?
a) 1 ay
b) 2 ay
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c) 3 ay
d) 4 ay
e) 6 ay

7) İthalatçı ithalatın yapılmasından kaç gün sonra bilgi formunu iletir?
a) 15
b) 30
c) 40
d) 45
e) 60

8) Sağlık bakanlığınca kontrole tabi kimyasal maddelerin ithaline mahsus
ruhsatnamenin kullanım süresi ne kadardır?
A) 3 ay
B) 6 ay
C) 1 yıl
D) 3 yıl
E) 5 yıl

9) Aşağıdakilerden hangisi tarım ve hayvancılık bakanlığınca denetime tabi
olmayan sanayilerden değildir?
a) Petrol sanayii
b) Beşeri ilaç sanayi
c) Sabun sanayi
d) Kozmetik sanayi
e) Hayvansal ilaç sanayi
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10) 3.maddenin 2. ve 3. Fıkrasında belirtilen kimyasallar için verilen kontrol
belgesi süresi……………

Cevaplar
1) Ozon tabakası inceltme maddesi
2) Çevre ve Şehircilik
3) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
4)c
5) d
6) e
7) d
8) b
9) e
10) takvim yılı sonuna kadar
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10. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/8 DİĞER
BAZI ÜRÜNLERE İLİŞKİN İTHALAT DENETİMİ
TEBLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ithalatı, CE işareti
taşıması gereken bazı ürünlerin ithalatı, oyuncakların ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Oyuncakların taşıdığı riskler neler olabilir?
2) Tüm oyuncaklar CE işareti taşımalı mıdır?
3) TAREKS üzerinden hangi işlemler yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Telsiz ve
telekomünikasyon
ekipmanı ithalatı

Bu ithalat için gerekli belge ve
bilgilerin neler olduğu ve
sisteme nasıl yüklendiği
Bu ithalat için gerekli belge ve
bilgilerin neler olduğu ve
sisteme nasıl yüklendiği
Bu ithalat için gerekli belge ve
bilgilerin neler olduğu ve
sisteme nasıl yüklendiği

CE işareti taşıyan ürün
ithalatı
Oyuncak ithalatı

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İlgili tebliğ
İlgili tebliğ
İlgili tebliğ
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Anahtar Kavramlar
•

Telekomünikasyon

•

CE

•

Oyuncak

•

tareks
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Giriş
Bu bölümde telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ithalatı, CE işareti
taşıması gereken bazı ürünlerin ithalatı, oyuncakların ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri,
ithalatçının bu tebliğlerin öngördüğü şekilde gerekli bilgi ve belgeleri nereye ne zaman nasıl
ileteceğini, güvenlik konusunda nasıl sorumlu olduklarını ve söz konusu yönetmeliklere
uymama durumlarında hangi yaptırımların uygulanacağı ele alınacaktır.
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10.1. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat
Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1 ve Ek2’de belirtilen ürünlerin ithalatta
24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon
Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
e) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,
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f) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek1 ve Ek2’de belirtilmekle birlikte, Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) kapsamına girmeyen
ürünü,
g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
ğ) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’ne uygun olmama ihtimalini,
h) Risk analizi: Ek1 veya Ek2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime
yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki
bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici
veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve
miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer
bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalat denetimi
ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya
Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, kriptolu
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olduğu TAREKS üzerinden beyan edilen tüm ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumundan alınan “kurum onayı” elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir.
(5) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) Ek1’de belirtilen ürünlerden A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı
tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası doğrudan oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması
kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek5’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru
yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci fıkra
kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi
MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen Ek1’de yer alan ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk
analizine göre belirlenir.
(2) Ek2’de belirtilen ürünler risk analizi uygulanmadan fiili denetime yönlendirilir.
(3) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça
belirlenir.
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(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek3’te belirtilen belgeler,
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi
halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Ek2’de belirtilen ürünler A.TR Dolaşım Belgeli de olsa bildirim formu (sınıf 2)
denetimine yönlendirilir.
(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk
Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz
olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde, durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.
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TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
212013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
(3) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 108115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
Yönetmeliği (1999/5/AT) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından,
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ek1 ve Ek2’de belirtilen ürünlerden “kısa mesaj” hizmeti verebilme özelliğini haiz
cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair
Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.
(3) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(4) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
(5) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip eden
on beş gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini (IMEI
numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.

Yaptırımlar
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MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.

Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük
idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2016/8)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
269

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

10.2 Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9 “Ce” İşareti Taşıması
Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve
Ek2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere
uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite
Güvence Seviye Belgesi”ni,
b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik
düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
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e) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
f) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her
aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat Uygulamaları
Belgesi”ni,
g) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek2’de belirtilmekle birlikte, Ek1’deki tabloda belirtilen
ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,
ğ) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
h) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya
yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,
ı) Risk analizi: Ek2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma
ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış,
sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle
yapılan işlemi,
i) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Ek1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek2’de belirtilen
ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre
yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
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(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip
edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan
edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.
(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal
edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi
tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne
başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal
edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması
kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek2’de belirtilen
ürünlerden yapacakları ithalatta, AQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda TAREKS’e
yüklenmesini müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans
numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru
yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü
veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
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Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi
MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak
Bakanlıkça belirlenir.
(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında
veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat
denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS üzerinden paylaşılır. TAREKS ve PGDBİS arasında veri
akışı sağlanana kadar, ithalat denetimi verileri dönemsel olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına iletilir.
(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(5) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat
denetimleri ilgili yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek3’te belirtilen belgeler,
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi
halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Fiili denetim esnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.
(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
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(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk
Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz
olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
(3) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 109115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Ek1’deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya
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yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.

Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük
idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması
Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9)’ne
göre sonuçlandırılır.
(2) Ek2’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9)’nin Ek2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler
kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu
fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için
uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

10.3. Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31/10/2013
tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe
uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
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MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
e) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,
f) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek1’de belirtilmekle birlikte, Oyuncaklar Hakkında
Yönetmelik kapsamına girmeyen ürünü,
g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
ğ) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe
uygun olmama ihtimalini,
h) Risk analizi: Ek1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma
ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış,
sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle
yapılan işlemi,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS
üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
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(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan
edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması
kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru
yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci fıkra
kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı
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MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi
MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek2’de belirtilen belgeler,
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi
halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(5) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun
tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve
sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
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(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
222013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
(3) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 110115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe dahil olmak üzere ilgili
tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
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MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.

Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2016/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Oyuncakların İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2016/10)’ne göre sonuçlandırılır.
(2) 4/10/2016 tarihli ve 29487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği
Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu Tebliğ kapsamında yapılan denetimlerde
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygunluk aranır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
TAREKS ve firma tanımlaması
İthalatçının başvurusu
Muafiyetler ve istisnalar
Kapsam dışı
Risk analizi
Fiili denetim
Kullanıcıya yapılan bildirimler
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
İthalatçının sorumluluğu
Yaptırımlar
Yetki
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Uygulama Soruları
1. Geri gelen eşya nedir?
2. ATR dolaşım belgesi hakkında bilgi veriniz
3. Fiili denetim nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onuncu haftanın konusu ürün güvenliği ve denetimi başlığı altında incelenen ürünlerden
telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, CE işareti taşıması gereken bazı ürünler ve
oyuncakların ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri, ithalatçının bu tebliğlerin öngördüğü şekilde
gerekli bilgi ve belgeleri nereye ne zaman nasıl ileteceği, güvenlik konusunda nasıl sorumlu
oldukları ve söz konusu yönetmeliklere uymama durumlarında hangi yaptırımların
uygulanacağıdır.
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Bölüm Soruları
1) İlgili
………..denir.

yönetmelik

ve

yönetmeliklerin

kapsamına

girmeyen

ürünlere

2) Oyuncakların ithalat denetimleri tebliği ………………………..rejimine tabi
tutulacak ürünleri kapsar.
3) İthalatçı ithal ettiği oyuncakların güvenli olmasından kanun uyarınca
sorumludur.
4) Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme
yapmaya bakanlık …………………………………………….. yetkilidir.
5) Piyasa gözetimi ve denetimi bilgi sistemi……………………….dir
6) Sağlık bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen belge aşağıdakilerden
hangisidir?
a) AQAP
b) GMP
c) İyi imalat belgesi
d) Kontrol belgesi

7) PGDBS ile hangisi arasında bilgi akışı sağlanır?
a) TAREKS
b) TSE
c) TÜRKAK
d) GMP
e) AQAP

8) CE işareti taşıması gereken ürünlerin risk analizi sonucunda fiili denetime
yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri hangisi tarafından yapılır?
a) TSE
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b) AQAP
c) TÜRKAK
d) Bakanlık

9) 15 haneli TAREKS referans numarası gümrük beyannamesinin hangi hanesine
kaydedilir?
a) 22
b) 33
c) 44
d) 55
e) 66

10) Fiili denetime yönlendirilen oyuncaklar için belgeler kaç iş günü içinde tarekse
girilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevaplar
1) Kapsamdışı
2) serbest dolaşıma giriş
3) 4703
4) ürün güvenliği ve denetimi genel müdürlüğü
5) pgdbs
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6) c
7) a
8) a
9) c
10) b
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11. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/11 DİĞER
BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kişisel koruyucu donanım ürünlerin (eldiven, gaz maskesi, koruyucu elbise
vb.), gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünleri (kauçuk maddeler,
biberon. ) ve yapı malzemeleri ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Koruyucu donanım ürünleri nelerdir?
2) Koruyucu donanım ürünlerinin taşıması gereken standartlar nelerdir
3) Hangi yapı malzemeleri tebliğ kapsamına alınmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kişisel koruyucu
donanımların ithalat
denetimi tebliği

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kişisel koruyucu donanımların
kapsamı ve çeşitleri

İlgili tebliğ ve ekleri

Gümrük ve ticaret
bakanlığınca
Bu ithalat için gerekli belge ve
denetlenen bazı tüketici
bilgilerin neler olduğu ve
ürünlerinin ithalat
sisteme nasıl yüklendiği
denetimi tebliği

İlgili tebliğ

Yapı malzemeleri ithalatı için
gerekli belge ve bilgilerin neler
olduğu ve sisteme nasıl
yüklendiği

İlgili tebliğ

Yapı malzemelerinin
denetimi tebliği
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Anahtar Kavramlar
•

Koruyucu kıyafetler

•

Ekonomi bakanlığı

•

Yapı malzemeleri
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11.1. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11. Kişisel Koruyucu
Donanımların İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 29/11/2006
tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine
uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
e) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,
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f) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek1’de belirtilmekle birlikte, Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,
g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
ğ) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,
h) Risk analizi: Ek1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma
ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış,
sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle
yapılan işlemi,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler
TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli
ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
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Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan
edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması
kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru
yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci fıkra
kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi
MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler, TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça
belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
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MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek2’de belirtilen belgeler,
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi
halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(5) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk
Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz
olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
232013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
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(3) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 111115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği dahil olmak üzere
ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler
Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.

Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
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MADDE 15 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2016/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Kişisel Koruyucu Donanımların
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/11)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ek1
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ *
GTİP
3926.90.97.90.18
4015.19.00.00.11
4015.19.00.00.19
4015.90.00.00.00
4203.29.10.00.11
4203.29.10.00.12
6116.10.20.00.00
6116.10.80.00.00
6210.40.00.00.11
6210.40.00.00.12
6210.40.00.00.19
6210.50.00.00.11
6210.50.00.00.12
6210.50.00.00.19
6211.32.10.00.12
6211.33.10.00.12
6307.20.00.00.00
6307.90.98.10.19
6401.10.00.00.00
6402.91.10.00.00
6403.40.00.00.13
6506.10.10.90.00
6506.10.80.90.00
7015.90.00.10.12
9004.10.10.00.00
9004.10.91.00.00
9004.10.99.00.00
9004.90.10.00.12
9004.90.10.00.19
9004.90.90.00.12
9004.90.90.00.19
9020.00.00.00.11
9020.00.00.00.12
9020.00.00.00.18

MADDE İSMİ
Diğerleri (yalnız manşonlu ve tıkaç şeklindeki kulak
koruyucuları)
Ev işlerinde kullanılan eldivenler
Diğerleri
Diğerleri
Tabii deri ve köseleden olanlar
Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış
eldivenler
Diğerleri (Lateks, nitril, neopren, poliüretan ve
plastik kaplı eldivenler)
Dalgıç elbisesi
Radyasyona karşı koruyucu elbiseler
Diğerleri
Dalgıç elbisesi
Radyasyona karşı koruyucu elbiseler
Diğerleri
Koruyucu elbiseler
Koruyucu elbiseler
Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri
Diğerleri
Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden
ayakkabılar (yalnız koruyucu burunlu ayakkabılar)
Diğerleri
Diğerleri
Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve
maske camları
Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar
Plastik camlı olanlar
Diğerleri
Röntgen gözlükleri
Diğerleri
Röntgen gözlükleri
Diğerleri
Teneffüs cihazları
Gaz maskeleri
Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı
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Ek2
FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN
YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

ÜRÜNLER

İÇİN

TAREKS’E

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)
 Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın
geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi
olması durumunda)
 Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması
durumunda)
 Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. AT Uygunluk Beyanı (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin
onaylı örneği ile birlikte) (*)
4. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu
* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı
örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

11.2. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı,
can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 20/4/2012 tarihli ve 28270
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine
İlişkin Tebliğ, 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici
Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine
İlişkin Tebliğ, 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici
Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde
Nnitrosamin ve Nnitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi
Hakkında Tebliğe uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek1’de yer alan ürünleri
kapsar.
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Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTBİRİS): Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
ithalat aşamasında yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk
analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
b) Kullanıcı: GTBİRİS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
c) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, Tüketici Ürünlerinin Güvenlik
Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde
İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ, Bazı Tüketici Ürünlerinde
Uygunluk Denetimi Tebliği ile Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve
Emziklerde Nnitrosamin ve Nnitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin
Belirlenmesi Hakkında Tebliğe uygun olmama ihtimalini,
ç) Risk analizi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime
yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, GTBİRİS’te firma hakkındaki
bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici
veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve
miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer
bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler,
GTBİRİS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası
çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
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(3) Firmaların GTBİRİS’te tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi, GTBİRİS’e
başvuru işlemleri ve Tebliğ kapsamındaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 5 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine
İlişkin Tebliğ, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa
Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ, Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği
ile Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde Nnitrosamin ve
Nnitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında
Tebliğ dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli
ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli
olduğu anlamına gelmez.

Yaptırımlar
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4703
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili
hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 30/4/2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
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Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2016/25)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

11.3. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14. Yapı Malzemelerinin
İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1 ve Ek2’de belirtilen ürünlerin, ithalatta
10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
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c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
e) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,
f) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek1 ve Ek2’de belirtilmekle birlikte, Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamına girmeyen ürünü,
g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
ğ) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB)’ne uygun olmama ihtimalini,
h) Risk analizi: Ek1 veya Ek2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime
yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki
bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici
veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve
miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer
bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Yapı malzemelerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS
üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu
305

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan
edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.
(2) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil
işlem görmüş ürünlerin Ek1 ve Ek2’deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest
Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat
işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması
kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(4) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru
yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya üçüncü
fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
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Risk analizi
MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek3’te belirtilen belgeler,
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi
halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(5) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan Performans
Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz
olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
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(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil
işlem görmüş ürünlerin Ek1 ve Ek2’deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest
Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 152013143475484 olarak belirlenen 15 haneli
TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından
kaydedilir.
(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
242013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
(4) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 114115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) dâhil olmak
üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca
sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
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MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.

Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2016/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Yapı Malzemelerinin İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/14)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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11.4. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15. Pil ve Akümülatörlerin
İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31/8/2004
tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Çevre Uyum İzni: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan izni,
ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
e) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
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f) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın bölge müdürlüklerine bağlı ürün denetmenleri grup
başkanlıklarını,
g) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek1’de belirtilmekle birlikte, Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,
ğ) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
h) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,
ı) Risk analizi: Ek1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma
ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış,
sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle
yapılan işlemi,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Pil ve akümülatörlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS
üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

Çevre Uyum İzni başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Çevre
Uyum İzni almış olmaları gerekir.
(2) Çevre Uyum İzni başvurusu, kullanıcı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki
“Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan “Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak
TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında “Denetim Başvurusu” başlığı
altındaki “Ön İzin” alt başlığından “Yeni Başvuru” kutucuğu altındaki “Ürün Grubu Bazında
Başvuru” seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (Çevre Uyum İzni)
işaretlenmesi yeterlidir.
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(3) Başvuruya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen belgeler yazılı
olarak ayrıca anılan Bakanlığa iletilir ve başvurular anılan Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.

İthalatçının başvurusu
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 7 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli ve Çevre Uyum İznini haiz ürünlerin ithalatında
TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması
kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(3) Kalp pilleri; hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller; endüstriyel
kullanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler içindeki pil
veya akümülatörler; bilimsel ve mesleki alanda kullanılan pil veya akümülatörler; sadece
uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken
aletler içindeki pil veya akümülatörler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
kapsamı dışında olduğundan kapsam dışı olarak beyan edilir.
(4) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru
yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılır.
(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci fıkra
kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
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Kapsam dışı
MADDE 8 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi
MADDE 9 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da
görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 10 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek2’de belirtilen belgeler,
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi
halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(5) İthaline izin verilmeyen ve gümrük idaresine bırakılan pil ve akümülatörlerin
tasfiyesi, söz konusu ürünlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen derneklere
ve/veya lisanslı atık akü geri kazanım tesislerine geri kazanılmak veya bertaraf edilmek üzere
bedelli veya bedelsiz teslim edilir.
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(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun
tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve
sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 11 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 12 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
272013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
(3) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 115115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 13 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği dâhil
olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca
sorumludur.
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(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.

Yetki
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2016/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük
idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Pil ve Akümülatörlerin
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15)’ne göre sonuçlandırılır.
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Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
Kullanıcı
Koruyucu donanımlar
Akümülatör
Muafiyetler ve istisnalar
Kapsam dışı
Risk analizi
İthalatçının sorumluluğu
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Uygulama Soruları
1. Kişisel koruyucu donanımlar nelerdir?
2. Kullanıcıya yapılan bildirimler hangi uygulama üzerinden yapılır?
3. Pil ve akümülatörlere örnek veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On birinci haftanın konusu ürün güvenliği ve denetimi başlığı altında incelenen
ürünlerden, kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimi tebliği, yapı malzemelerinin ithalat
denetimi tebliği, pil akümülatörlerin ithalat denetim tebliği ve ithalatçının bu tebliğlerin
öngördüğü şekilde gerekli bilgi ve belgeleri nereye ne zaman nasıl ileteceği, güvenlik
konusunda nasıl sorumlu oldukları ve söz konusu yönetmeliklere uymama durumlarında hangi
yaptırımların uygulanacağıdır.
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Bölüm Soruları
1) Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimi tebliği kapsamında yer alan
ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olmama ihtimaline
...................... denir.
2) GTİP olarak Ek1’de belirtilmekle birlikte, Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünlere....................... denir?
3) Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler
.................................. üzerinden ve risk analizine göre yapılır
4) Gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünlerinin ithalat
denetimi tebliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ithalat aşamasında yürütülen
denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak
yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamanın adı ..........................................
dir.
5) Yapı malzemelerinin ithalat denetimi tebliğinde başvuru konusu ithalat
partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili ........................................
idaresine yapılır.
6) Hangisi ürün güvenliği ve denetimi: 2017/14 yapı malzemelerinin ithalat
denetimi tebliğinde geçen yetkili bakanlıktır?
a) Ticaret bakanlığı
b) Ekonomi bakanlığı
c) Hazine bakanlığı
d) Sağlık bakanlığı
e) Ulaştırma bakanlığı

7) Yapı malzemelerinin ithalat denetimi tebliğinde Ürünün ithal edilebileceğine
dair TAREKS referans numarasının firma tarafından nereye kaydedilmesi zorunludur?
a) TAREKS sistemine
b) Gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine
c) İris sistemine
d) Ulukom sisteminin 10. Hanesine
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e) Bilgi sisteminin 22.hanesine

8) Gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünlerinin ithalat
denetimi tebliği kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemleri nereden
yapılır?
a) Tareks
b) Bilge
c) Ulukom
d) Gümrük beyannamesi
e) Gtbiris
9) Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın
Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere,
gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belge hangisidir?
a) A.TR Dolaşım Belgesi:
b) Eur 1 dolaşım belgesi
c) Menşe şahadetnamesi
d) Form a belgesi
e) İhracatçı beyanı
10) Yapı malzemelerinin ithalat denetimi tebliğinde Kullanıcı, denetim sürecine ve
sonucuna ilişkin sorgulamaları hangi sistem aracılığıyla yapar?
a) TAREKS
b) İris
c) Ulukom
d) Bilge
e) İmmib
Cevaplar
1) risk
2) Kapsam dışı ürün
3) TAREKS
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4) İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi / (GTBİRİS)
5) gümrük
6) b
7) b
8) e
9) a
10) a
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12. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/16. DİĞER
BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DEENTİMİ TEBLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tıbbi cihazlar, orman yetiştirme materyalleri, bazı tüketici ürünleri, tütün,
tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin, sağlık bakanlığınca denetlenen bazı ürünlerin ithalat
denetimi tebliği ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tıbbi cihazların taşıdığı riskler neler olabilir?
2) Orman yetiştirme materyallerine örnekler veriniz?
3) Bazı tüketici ürünlerinin sınıflandırması nasıldır?
4) Tütün mamullerinde uygulanan denetimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tıbbi cihazların ithalat
denetimi tebliği
Orman yetiştirme
materyallerinin ithalat
denetimi tebliği

Tıbbi cihazlar ithal edilirken
uygulanacak denetimler

Bazı tüketici
ürünlerinin ithalat
denetimi tebliği
Tütün mamulleri alkol
ve alkollü içkilerin
ithalat denetimi tebliği
Sağlık bakanlığınca
denetlenen bazı
ürünlerin ithalat
denetimi tebliği

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İlgili tebliğ

Orman materyallerinin
sınıflandırılması

İlgili tebliğ

Bu tebliğe konu ürünler için
gerekli belge ve bilgilerin neler
olduğu ve sisteme nasıl
yüklendiği

İlgili tebliğ

Tütün mamulleri ve alkollü
ürünlerin denetim sıklıkları

İlgili tebliğ

Sağlık bakanlığınca denetlen
ürün çeşitleri

İlgili tebliğ
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Anahtar Kavramlar
•

Tıbbi cihaz

•

Materyal

•

Denetim

•

Tareks
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Giriş
Bu bölümde tıbbi cihazlar, orman yetiştirme materyalleri, bazı tüketici ürünleri, tütün,
tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri, bu tebliğlerde
geçen ürünlerin örneklemelerini, ithalatçının bu tebliğlerin öngördüğü şekilde gerekli bilgi ve
belgeleri nereye ne zaman nasıl ileteceğini, güvenlik konusunda nasıl sorumlu olduklarını ve
söz konusu yönetmeliklere uymama durumlarında hangi yaptırımların uygulanacağı ele
alınacaktır.
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12.1. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16. Tıbbi Cihazların İthalat
Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 7/6/2011
tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli
ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında
Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
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e) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,
f) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek1’de belirtilmekle birlikte, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn
Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,
g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
ğ) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,
h) Risk analizi: Ek1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma
ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış,
sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle
yapılan işlemi,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Tıbbi cihazların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS
üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
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(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan
edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması
kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru
yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci fıkra
kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi
MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
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Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek2’de belirtilen belgeler,
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi
halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
(5) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk
Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz
olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
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(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
282013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
(3) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 116115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları
Yönetmeliği dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.

333

Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2016/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük
idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Tıbbi Cihazların İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

12.2. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17. Orman Yetiştirme
Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme
materyallerinin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
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MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi,
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo
Rejimine tabi tutulan Ek1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalat
işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) Ek1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme
Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve
Antrepo Rejimine tabi tutulan orman yetiştirme materyallerinin insan sağlığı ve güvenliği,
hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygunluğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının yetkili birimlerince tespit edilir.
(2) Ek1’de yer alan materyallerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek2’de
yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Orman ve
Su İşleri Bakanlığına başvurulur. Uygun görülen talepler için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca
Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilgili
mevzuat çerçevesinde gerekli olan belge düzenlenir.
(3) Kontrol Belgesinin süresi dört aydır. Bu süre değiştirilemez.

Uygunluk ve uygunsuzluk yazısı
MADDE 5 – (1) Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen orman yetiştirme
materyallerinin ithalatının, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden
uygun görülmesi halinde, bu materyallerin ithalatı için anılan Bakanlık tarafından Uygunluk
Yazısı düzenlenir. Bu yazı, 20/3/2012 tarihli 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6
sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek
Pencere Sistemi üzerinde ebelge olarak da düzenlenebilir.
(2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri
çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ithali uygun görülmeyen materyale
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ilişkin Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Tek Pencere Sistemi üzerinden onay işlemi
yapılmaz.
(3) Uygunsuz bulunan materyal, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından
mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere
imha suretiyle tasfiye edilir.

Gümrük işlemleri
MADDE 6 – (1) İlgili gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idaresi tarafından
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.
(2) İthali uygun görülmeyen materyale ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresi tarafından materyalin taşıma belgesine
veya özet beyanına iliştirilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2016/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan materyallerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün
süreyle Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2016/17) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu
işlemlere uygulanır.
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Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

12.3. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18. Bazı Tüketici Ürünlerinin
İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1’de belirtilen ürünlerin ithalatta insan sağlığı,
can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun
denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda
bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
337

ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,
d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
e) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,
f) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek1’de yer almakla birlikte, niteliği nedeniyle karşısında
belirtilen testlerin yapılamadığı ürünleri,
g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
ğ) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin sağlığa zararlı olabilecek oranda kimyasal
madde içermesi ihtimalini,
h) Risk analizi: İthalat konusu ürünlerin sağlığa zararlı olabilecek oranda kimyasal
madde içermesi ihtimali çerçevesinde, TAREKS vasıtasıyla firmaya ilişkin bilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma
ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar; menşe, çıkış,
sevk veya ticaret yapılan ülke; risklerin tespiti için kullanılabilecek diğer bilgiler dikkate
alınarak, fiili denetime tabi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,
ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler
TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
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(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan
edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı
tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması
kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru
yapılmaz, ithalat işlemleri 10 uncu maddeye göre sonuçlandırılır.
(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci
veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

Risk analizi
MADDE 7 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre
belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ile diğer
tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin
ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
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Fiili denetim
MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek2’de belirtilen belgeler
firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içinde elektronik
ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde
sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde
yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Grup Başkanlığınca numune alınır. Ürün
numuneleri, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı
Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen
testlere ilişkin limitlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, ücreti ithalatçı tarafından ödenmek
üzere teste tabi tutulmasını teminen Grup Başkanlığı tarafından akredite bir laboratuvara
gönderilir.
(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun belirlenmesi halinde, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının
firma tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilmesi zorunludur.
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(2) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın
ithalatında 118115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 11 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından,
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası
oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata
uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,
4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine
ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre
belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili
denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,
firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak belirlenir.

Yetki
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
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MADDE 14 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2016/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük
idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Bazı Tüketici
Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’ne göre
sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

12.4. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19. Tütün, Tütün Mamulleri,
Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ilgili
teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,
Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi
tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt
İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile;
a) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü
İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
b) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi,
İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
c) 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı
Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
(2007/45/AT),
ç) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin
Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
d) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve
Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
e) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkollü İçki
Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ,
f) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve
Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
hükümlerine uygun olması zorunludur.

Uygunluk belgesi
MADDE 5 – (1) Ek1’de belirtilen etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri,
yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumunca Uygunluk Belgesi düzenlenir.
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Bildirim
MADDE 6 – (1) İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek Ek2’de belirtilen alkollü
içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumuna alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.

İthal edilemeyecek ürünler
MADDE 7 – (1) Ek3’te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım
içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü
gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek
konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamaz.

Kapsam dışı
MADDE 8 – (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle eklerdeki listelerde yer
almakla birlikte, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanına girmediği
tespit edilen ürünler için ithalatçıya Ek4’te yer alan Kapsam Dışı Yazısı verilir.

Gümrük işlemleri
MADDE 9 – (1) Ek1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumunca düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam Dışı Yazısı beyannamenin
tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.
(2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından
sorumludur.

Sorumluluk
MADDE 10 – (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen mevzuata
uygun olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

Yetki
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MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

12.5. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20. Sağlık Bakanlığınca
Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek1/A, Ek1/B, Ek1/C ve Ek2’de yer alan ürünlerin
ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek1/A,
Ek1/B, Ek1/C ve Ek2’de yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
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MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) Ek1/A, Ek1/B, Ek1/C ve Ek2’de yer alan ürünlerin, karşılarında
belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği
yönünden uygunluğu Ek3’te yer alan Kontrol Belgesi ile belgelenir.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi
gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.
(3) Kontrol Belgesinin süresi on iki aydır.
(4) Ek1/A’da yer alan 30.03 ve 30.04 tarife pozisyonlu ürünler için yapılan başvuruların
Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından incelenmesi sonucunda özel
izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, Sağlık Bakanlığının
Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4)
hükümleri uygulanır.

Başvuru
MADDE 5 – (1) Kontrol Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat
öncesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:
a) Başvuru dilekçesi.
b) Kontrol Belgesi formu (üç nüsha).
c) Proforma fatura veya fatura.
ç) Analiz sertifikası.
d) Ek1/C ve Ek2’de yer alan ürünler için menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı
sağlık sertifikası ve tercümesi.
(2) Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı
spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için
Sağlık Bakanlığına tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek
görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.
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(3) Doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda
aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir:
a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi.
b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri numarası, muhteviyatı, kullanma talimatı ve
özellikleri.
c) Süreli mallarda son kullanma tarihi.
ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.
(4) Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş, Birliğin mevzuatına göre üretilen ve
belgelendirilen ürünlere ilişkin bilgi, belge, test ve analiz sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi
halinde ürünün özelliğine göre Bakanlıkça doğrudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak, ülke
koşulları göz önüne alınarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu ürün fiziki muayene
ve teste tabi tutulabilir.

Bilgi formu
MADDE 6 – (1) İlaç sanayiinde kullanılan tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç
ham, başlangıç maddelerini ve ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddeleri ithal eden
ilaç sanayicisi veya ilaç sanayicisi adına ithalat yapan tedarikçilerin, ithalatın
gerçekleşmesinden sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyannamesi örneğini ve Ek4’teki
bilgi formunu Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmesi zorunludur.

Muafiyet ve istisnalar
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ aşağıda açıklanan şahsi eşya, numune ve geri gelen eşyaya
uygulanmaz:
a) Şahsi eşya, kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal
edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel
yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
b) Numune, belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı
itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde,
eşya veya örneği ifade eder. Halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri
maddeler için numune miktarı 10 kg/L ile sınırlıdır.
c) Geri gelen eşya, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinde tanımlanan;
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1) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi
veya kullanıma arz edilmemesi,
2) Kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı
tarafından kabul edilmemesi,
3) İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi,
nedenleriyle Türkiye Gümrük Bölgesine geri gelen ve bu durumun Türkiye Gümrük
Bölgesi dışındaki alıcıdan veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yetkili kurumlardan
alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı yapılan ihraç eşyasını ifade eder.

Gümrük işlemleri
MADDE 8 – (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi tescil sırasında
gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresine sunulmasından
ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.
Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 9 uncu madde hükümleri
uygulanır.

Yaptırımlar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında 29/6/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Veri bildirimi
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve belgeler,
gerekli görüldüğü durumlarda Sağlık Bakanlığınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığından talep
edilebilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler
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MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün
süreyle Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2016/20) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri
söz konusu işlemlere uygulanır.
(2) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2016/20) kapsamında alınmış bulunan kontrol belgeleri, alındıkları
tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
TAREKS uygulaması
Tıbbi cihaz
Kullanıcı başvurusu
Tütün denetimleri
İthalatçının sorumluluğu
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Uygulama Soruları
1. Geri gelen eşya nedir?
2. Orman materyallerini örneklendiriniz?
3. Fiili denetim nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On ikinci haftanın konusu ürün güvenliği ve denetimi başlığı altında incelenen
ürünlerden bahsedilmiştir. Tıbbi cihazlar, orman yetiştirme materyalleri, bazı tüketici ürünleri,
tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin, sağlık bakanlığınca denetlenen bazı ürünlerin
ithalat denetimi tebliği ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri, ithalatçının bu tebliğlerin öngördüğü
şekilde gerekli bilgi ve belgeleri nereye ne zaman nasıl ileteceği, güvenlik konusunda nasıl
sorumlu oldukları ve söz konusu yönetmeliklere uymama durumlarında hangi yaptırımların
uygulanacağıdır.
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Bölüm Soruları
1) Tıbbi cihazların ithalat denetimi tebliğinde geçen belge kontrolü, işaret
kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçına ........................
denir.
2) Tıbbi cihazların ithalat denetimi tebliğinde geçen bakanlık ..................... ifade
eder.
3) Orman yetiştirme materyallerinin ithalat denetimi tebliğinde ilgili gümrük
beyannamesinin tescilinde gümrük idaresi tarafından ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,düzenlenen
uygunluk yazısı aranır.
4)
Bazı
tüketici
ürünlerinin
ithalat
tebliği .......................................... rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

denetimi

5) Sağlık bakanlığınca denetlenen bazı ürünlerin ithalat denetimi tebliği kapsamı
ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından .................................. gümrük
beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.
6) Tıbbi cihazların ithalat denetimi tebliğinde ürünün ithal edilebileceğine dair
TAREKS referans numarası hangisinde doğrudan oluşturulur?
A) TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler
için
B) EUR1 Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler
için
C) Form A Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen
ürünler için
D) Menşe Şehadetnamesi Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te
beyan edilen ürünler için
E) Form B Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen
ürünler için

7) Tıbbi cihazların ithalat denetimi tebliği, hangi gümrük rejimine tabi tutulacak
ürünleri kapsar?
a) Serbest dolaşıma giriş rejimi
b) İhracat rejimi
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c) Transit rejimi
d) Dahilde işleme rejimi
e) Hariçte işleme rejimi

8) Aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisine tabi tutulan orman yetiştirme
materyallerinin ithalat denetimi tebliğinde Ek1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme
materyallerinin ithalat işlemlerini kapsamaz?
a) Serbest dolaşıma giriş rejimi
b) Dâhilde işleme rejimi
c) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
d) Geçici ithalat rejimi
e) Hariçte işleme rejimi

9) Orman yetiştirme materyallerinin ithalat denetimi tebliğine göre Uygunsuz
bulunan materyal, kaç gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade
edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha
suretiyle tasfiye edilir?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 10
e) 15

10) Aşağıdakilerden hangisi orman yetiştirme materyallerinin ithalat denetimi
tebliği kapsamında yer alan ürünlerin sağlığa zararlı olabilecek oranda kimyasal madde
içermesi ihtimalini ifade eder?
a) Kamsaplı ürün
b) Kapsamdışı ürün
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c) Risk analizi
d) Risk
e) Riskli ürün

Cevaplar
1) Fiili denetim
2) Ekonomi bakanlığı
3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
4) serbest dolaşıma giriş rejimi
5) Kontrol Belgesi
6) a
7) a
8) e
9) d
10) d
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13. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/21. BAZI
TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE
İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimi,
çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutula metal hurdaların ithalat denetimi tebliği ve
ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri öğreneceğiz.

357

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hangi tarım ürünlerinin ticari kalite denetimleri yapılmaktadır?
2) Tıbbi cihazların taşıdığı riskler neler olabilir?
3) Orman yetiştirme materyallerine örnekler veriniz?
4) Bazı tüketici ürünlerinin sınıflandırması nasıldır?
5) Tütün mamullerinde uygulanan denetimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Bazı tarım ürünlerinin
ihracatında ve
ithalatında ticari kalite
denetimi tebliği
Çevrenin korunması
yönünden kontrol
altında tutulan metal
hurdaların ithalat
denetimi tebliğ

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hangi tarım ürünlerinin ticari
kalite denetimine tabi tutulduğu

İlgili tebliğ ve ekleri

Çevrenin korunmasında metal
hurdaların önemi

İlgili tebliğ

359

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Ticari kalite
Materyal
Çevre
Metal hurda
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Giriş
Bu bölümde bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimi,
çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutula metal hurdaların ithalat denetimi tebliği ve
ithalatı için düzenlenmiş tebliğleri, ithalatçının bu tebliğlerin öngördüğü şekilde gerekli bilgi
ve belgeleri nereye ne zaman nasıl ileteceğini, güvenlik konusunda nasıl sorumlu olduklarını
ve söz konusu yönetmeliklere uymama durumlarında hangi yaptırımların uygulanacağı ele
alınacaktır.
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13.1. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21. Bazı Tarım Ürünlerinin
İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek1 ve Ek2’de belirtilen ihracata ve ithalata konu
ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi
esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek1 ve Ek2’de yer alan;
a) İhracat Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatında,
b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen
ürünlerin ithalatında,
Ek3’te belirtilen Grup Başkanlıklarınca yapılacak ticari kalite denetimlerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ gıda güvenliği kontrollerini kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesi ile
31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette
Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci ve 11 inci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,
c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
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ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik
düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
d) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,
e) Firma: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumları dâhil, tüm
gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,
f) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
ğ) Grup Başkanlığı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,
h) Kapsam dışı: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak Ek1 ve Ek2’de belirtilmekle
birlikte söz konusu eklerde yer alan teknik düzenlemeler kapsamına girmeyen ürünleri,
ı) Teknik düzenleme: Ticari kalite denetimine tabi ürünlerin uygun olması gereken ve
Ek1 ile Ek2'de yer alan düzenlemeleri,
i) Ticari kalite denetimi: İhracat ve ithalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere
uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,
j) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
k) Ürün Denetmeni: İhracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini
haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve
denetmen yardımcılarından oluşan personeli,
l) Yetkilendirilmiş laboratuvar: Genel Müdürlük tarafından, ürünün ilgili teknik
düzenlemesinde öngörülen fiziksel ve kimyasal analizleri yapmak üzere yetkilendirilen
Bakanlık laboratuvarları dışındaki kamu veya özel sektör laboratuvarlarını,
ifade eder.

Firma veri tabanı
MADDE 5 – (1) Firma bilgilerini kayda alarak güncel tutmak üzere Genel Müdürlük
tarafından bir veri tabanı oluşturulur.
(2) Veri tabanında kayıtlı tüm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili işlemlerde
değerlendirilir.
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(3) Firmalar veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesi amacıyla gerekli tüm
bilgileri Bakanlığa sağlamakla yükümlüdür.

Firma tanımlaması
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmaların,
29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı
Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te
tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması
gerekir.
(2) Ticari kalite denetimlerine ilişkin başvuru, denetim ve bildirimlere ilişkin işlemler
TAREKS üzerinden yapılır.

Ticari kalite denetimleri
MADDE 7 – (1) İhracata veya ithalata konu Ek1 ve Ek2’de yer alan ürünlerden gerekli
görülenlerin ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti
amacıyla, risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde Ürün Denetmenleri
tarafından yapılır.
(2) Risk analizi için;
a) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta
denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların ilgili
mevzuat uyarınca Genel Müdürlük tarafından belirlenen sınıfları,
b) Ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava şartları, işleme ve paketleme işlemleri,
saklama şartları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi,
c) Firmanın büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme
gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma şartları ile ilgili gümrük mevzuatı uyarınca
yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması,
ç) Önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri
gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan
geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler,
d) Ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler,
kullanılabilir.
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Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, Ek1 ve Ek2’de yer alan teknik düzenlemelere
uymayan ürünlerin ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak
izin verebilir veya gerektiğinde bu teknik düzenlemelerin uygulanmasına istisna getirebilir.
(2) Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu durumları
inceleyerek, ilgili teknik düzenlemelere uygun olmayan ürünlerin ithalatına izin vermeye Genel
Müdürlük yetkilidir.
(3) Birinci fıkra kapsamında ihraç edilen ürünlerin geri gelmesi durumunda, aynı firma
tarafından ilgili takvim yılı içerisinde yeni izin başvurusu yapılamaz.

Risk Komisyonu
MADDE 9 – (1) Risk analizine esas olacak kuralları belirlemek üzere, en az 3 kişiden
oluşan Risk Komisyonu oluşturulur. Başkanı Genel Müdür olan Komisyona gerekli durumlarda
Bakanlığın ilgili birimlerinden ve diğer kamu kurumlarından katılım istenebilir.
(2) Komisyon, dörder aylık dönemler itibariyle yılda 3 kez olağan toplanarak risk
kurallarını gözden geçirir ve gerekli değişiklikleri yapar. Komisyon ihtiyaç duyulan durumlarda
Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine ayrıca toplanabilir.
(3) Komisyon kararları gizli ve üyelerin imzalarını içerecek şekilde yazılı olarak
saklanır.

İhracatta parti numarası
MADDE 10 – (1) Aynı araç içine konulan veya aynı başvuru kapsamında kontrole
sunulan tüm ürünler için ürün sayısına bakılmaksızın tek parti numarası kullanılır.
(2) İhracatta parti numarası, TAREKS’te her bir işletme için belirlenen numara ve
denetimi yapan Grup Başkanlığının kod numarasının (Ek3) ardından 1’den başlayarak verilir
ve aynı yıl içinde sadece bir kez kullanılır (örneğin; TAREKS tarafından belirlenen numarası
012345678 olan işletmenin 68 kod numaralı Grup Başkanlığına yıl içerisinde denetime sunduğu
ilk parti için 012345678681 ve sonrakiler için sırasıyla 012345678682, 012345678683, …).
(3) TAREKS referans numarası ile bu numaranın temsil ettiği ihracata konu ürün
arasında gerekli bağlantıyı sağlamak için, parti numarası ve ilgili diğer mevzuat uyarınca
öngörülen diğer resmî işaretler ambalajın üzerinde yer alır.
(4) Ambalajları üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgileri
bulunmayan ürünler ihraç edilemez.
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(5) Denetim sonrasında kapatılmış ambalajların sonradan açılmaları veya üzerlerindeki
resmî işaretlerin değiştirilmesi, ancak Ürün Denetmeninin gözetiminde yapılabilir.

Denetim başvurusu
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ihracatında ve ithalatında,
Ek3’te yer alan Grup Başkanlıklarına yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen
kullanıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer
alan “Eİmza Uygulamalarına Giriş” uygulaması ile TAREKS üzerinden gerçekleştirilir.

Fiili denetim
MADDE 12 – (1) Başvuru üzerine, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi
sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kabul edilen Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük veya ilgili
teknik düzenlemeler çerçevesinde denetime tâbi tutulur.
(2) Fiili denetim; duyusal inceleme, tartma veya ölçme yoluyla muayene ve gerektiğinde
fiziksel ve/veya kimyasal analizler yapmak veya yaptırmak suretiyle yerine getirilir.
(3) Denetimlerde firma hazır bulunur. Ürün Denetmenleri, ürünleri denetime konu olan
firmaya, istek üzerine, kimlik kartlarını gösterir. Firma, denetim hizmetlerinin en iyi şekilde
yerine getirilebilmesi için görevlilere gerekli kolaylığı göstermekle ve istenen tüm bilgi ve
belgeleri sunmakla yükümlüdür.
(4) Denetimler, denetlemeye elverişli yere en yakın Grup Başkanlığına TAREKS
üzerinden yapılan başvuru üzerine gerçekleştirilir.

Numune alımı
MADDE 13 – (1) Ürünün fiziksel ve/veya kimyasal analizinin gerektiği durumlarda,
denetime tâbi ürünler için ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen miktarlarda numune alınır.
(2) Numuneler Ürün Denetmeni ile firma tarafından birlikte mühürlenir ve üzerlerine
aynı şahısların imzalarını taşıyan Ek4’te yer alan Numune Kartı konulur. Firmanın talebi
halinde fazladan alınan bir numune firmaya teslim edilir.
(3) Numune alımı sonrasında, firmanın Grup Başkanlığında kalan numuneyi geri alma
hakkı olduğu ve söz konusu numuneyi geri alabileceği süre Ürün Denetmenlerince firmaya
bildirilir.
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(4) Denetim sonunda alınan numuneler, kırk beş günden az altmış günden fazla
olmamak üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında
anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren on
beş gün içinde firma numuneleri geri alabilir.
(5) İthalatta ve geri gelen üründe numune alımı sonrasında 2 nüsha tutanak düzenlenir.
Düzenlenen tutanakların bir nüshası firmaya teslim edilir, bir nüshası Grup Başkanlığında
saklanır.

Laboratuvar analizi
MADDE 14 – (1) Alınan numuneler, Bakanlık laboratuvarlarında ya da yetkilendirilmiş
laboratuvarlarda analiz edilir. Ancak firmanın tercihi doğrultusunda TÜRKAK tarafından
TSENISO 17025 standardı kapsamında akredite edilmiş laboratuvarlarda da gerekli analizler
yaptırılabilir.
(2) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak analiz sonucunu bir
raporla tespit eder.
(3) Analizin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılması halinde,
Ek5’te yer alan Laboratuvar Taahhütname Formu ve ekli analiz belgeleri firma tarafından
TAREKS'e elektronik ortamda yüklenir. Birden fazla analizin yapıldığı durumda Bakanlık
laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul edilir.
(4) Bakanlık, gerekli görülmesi halinde, bu Tebliğ kapsamı ürün ve ürün grupları için
öngörülen kimyasal ve/veya fiziksel analizleri yapmak üzere birinci fıkra kapsamında Bakanlık
laboratuvarları dışında laboratuvar yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlar için
akreditasyon şartı aranmaz.
(5) Bu Tebliğin yayımı tarihinde yetkilendirilmiş olan laboratuvarların yetkileri Genel
Müdürlük tarafından iptal edilmedikçe devam eder.

İhracatta denetim
MADDE 15 – (1) İhracatta denetim, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden
itibaren en geç yirmi dört saat içerisinde depo, antrepo, liman veya işleme yerinden
denetlemeye en elverişli olanında yapılır.
(2) Üretim yerinden ihracat merkezlerine gelen ürünlerin, denetim yapmaya elverişli ve
olumsuz dış etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmiş ve uygun olarak işlenip, etiket
ve işaretlemelerinin yapılmış olması halinde denetimi gerçekleştirilir.
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(3) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun
belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.
(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin
ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(5) Aşağıdaki durumlarda, Bakanlık tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan 15 haneli
TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ihracatçı
tarafından kaydedilir:
a) İlgili merci tarafından tevsik edilmek kaydıyla, müteahhitler tarafından yurt dışında
alınan inşaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamında işçilerin ihtiyacı olan ürünler için
162013012727484.
b) Hariçte İşleme Rejimi ve Bedelsiz İhracat kapsamı ürünler için 172013012727484.
c) Kapsam dışı ürünler için 182013012727484.
(6) Beşinci fıkra kapsamında ihraç edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresince
denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İhraç partisinin geri çevrilmesi
MADDE 16 – (1) Yapılan ihracat denetimi sonucunda, ürünün kontrole hazır olmaması,
ilgili teknik düzenlemelerde yer alan toleransları aşması ve/veya mevzuatın diğer hükümlerine
aykırı olduğunun tespit edilmesi veya denetim için firmanın hazır bulunmaması durumlarında
ürün geri çevrilir.
(2) Geri çevrilen ürünün bir kısmı veya tamamı firma tarafından ilgili teknik
düzenlemelere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim
başvurusunun geri çevirme işleminden en az on iki saat sonra yapılması gerekir.

İthalatta denetim
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin
dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılır.
(2) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, Ek6’da yer alan Başvuru
Formu ve eki belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru tarihini takip
eden en geç bir iş günü içinde TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir. TAREKS’e elektronik
olarak yüklenen bilgi ve belgeler, talep edilmesi halinde ilgili Grup Başkanlığına sunulur.
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Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre
verilebilir.
(3) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen belgelerin TAREKS’e elektronik ortamda
yüklenmemesi ya da Grup Başkanlığına iletilmemesi durumunda, denetim başvurusu iptal
edilir.
(4) İthalat denetimine, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en geç
yirmi dört saat içerisinde ilgili gümrük idaresinde başlanır.
(5) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun
belirlenmesi durumunda TAREKS referans numarası oluşturulur.
(6) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak
ithalatının fiili denetiminde ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas
alınır.
(7) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün ihraç edilen ürün olduğunun tespiti
yeterlidir. Söz konusu tespit için, fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektiren ürünlerden, ilgili
teknik düzenlemelerde belirtilen miktarda numune alınır.
(8) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin
ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(9) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
192013012727484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan
edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde
çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthal ürünün reddedilmesi
MADDE 18 – (1) Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili teknik
düzenlemelere ya da mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi
durumlarında ürün reddedilir. Bu durum, ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.
(2) Reddedilen ürünün bir kısmı veya tamamı ret tarihinden itibaren otuz günü
geçmemek üzere firma tarafından talep edilen süre içinde ilgili teknik düzenlemeye uygun hale
getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusu yapılması gerekir.

Etiket ve işaretleme
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MADDE 19 – (1) Etiketleme ve/veya işaretlemede, ürünün ilgili teknik düzenlemesinde
belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu mevzuatta düzenleme bulunmaması halinde
etiketleme ve/veya işaretleme işlemi, ürün ambalajı üzerinde olması gereken bilgilerin
silinmeyecek ve yeknesak biçimde ambalaj üzerine basılması veya ambalajın ayrılmaz bir
parçası halinde etiketlenmesi, ayrıca ambalajın bir kenarında okunaklı ve açık bir şekilde
görünmesi; bunun mümkün olmaması halinde ambalajların paletlenmesi ve söz konusu
bilgilerin paletin ayrılmaz bir parçası halinde etiketle, açık ve okunur şekilde iliştirilmesi
şeklinde yapılır.
(2) Etiket ve/veya işaretlemede yer alan bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
İngilizce dışındaki yabancı dillerde etiketleme ve/veya işaretleme yapılması halinde, etiket
ve/veya işaretlemede yer alan bilgilerin Türkçe tercümesi firma tarafından beyan edilir.
(3) İthalat denetiminde, etiketleme ve/veya işaretlemeye ilişkin olarak ürünlerin ilgili
standardına karşılık gelen uluslararası standart hükümleri uygulanabilir.
(4) İthalata konu ürünler için parti numarası ve Türk standardı numarası aranmaz.

İkinci denetim
MADDE 20 – (1) Denetim sonucu uygun olanlar dâhil, denetlenmiş ürünler gerektiği
takdirde ikinci kez denetlenebilir.

Denetim sonucuna itiraz
MADDE 21 – (1) Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte en geç iki iş günü
içinde itiraz edebilir. İtiraz, denetimi gerçekleştiren Grup Başkanlığının bağlı olduğu Bölge
Müdürlüğüne yapılır.

Bilirkişi Heyeti
MADDE 22 – (1) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve düşüncesini bildirmek üzere
üç kişilik Bilirkişi Heyeti Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya yardımcısının
başkanlık edeceği Heyetin üyeleri, itiraz konusu üründe yetkili Ürün Denetmenlerinden oluşur.
(2) Bölge Müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde, itiraza konu ürünün ihracatını yapan
İhracatçı Birlikleri üyesi bir ihracatçı Bilirkişi Heyetine çağırılabilir.
(3) Başkan veya üyelerden biri, denetimin sonucuna itiraz eden firmanın üst soy veya
alt soy hısımlarından, karı veya kocasından, dördüncü dereceye kadar civar veya sıhrî
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hısımlarından olduğu veya ortağı veya beraber iş gördüğü kişi veya çalışanı bulunduğu
takdirde, Heyete katılamaz ve yeni üye seçilir.
(4) İtiraz konusu ürünün denetimini yapan görevliler Heyette yer alamaz.

İtirazın değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Bilirkişi Heyeti, firmanın itiraz başvurusu üzerine derhal toplanır ve
anlaşmazlık konusunu ilgili teknik düzenlemede yer alan hükümlere göre inceleyerek, gerekçeli
raporunu en kısa sürede ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.
(2) İtiraz konusu ürünlerden fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektirenler için Bakanlık
laboratuvarlarında ya da Genel Müdürlüğün uygun göreceği laboratuvarlarda ikinci bir analiz
yapılır. Söz konusu analiz, varsa Grup Başkanlığında bulunan şahit numune, Grup
Başkanlığında şahit numune bulunmaması halinde ilk analizi yapan laboratuvardaki şahit
numune kullanılarak yapılır.
(3) İkinci analizin neticesi nihai karar olarak kabul edilir ve Bilirkişi Heyeti raporunda
bu analizin sonucu dikkate alınır.
(4) Heyet raporu, denetim sonucunu doğrularsa ürün geri çevrilir veya reddedilir, farklı
sonuç olduğu takdirde, Heyetin kararı esas alınır.

Denetim bilgilerinin gümrüklere beyanı
MADDE 24 – (1) Ürünlerin ihraç veya ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından geçerlik süresi
içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına veya ithalatına izin
verilmez.
(2) Ek1/D kapsamı ürünler için TAREKS referans numarasının yanı sıra, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasının tarihi ve seri
numarasının da gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi
zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına izin verilmez.
(3) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonu, firma unvanı, vergi numarası ve miktarı gibi bilgilerin söz konusu ürünlere ilişkin
firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgilerle aynı olması gerekir.

İhracatta Uygunluk Belgesi
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MADDE 25 – (1) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talepte
bulunması halinde, ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu belirten Ek7’de yer alan
Uygunluk Belgesi kâğıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ilgili teknik düzenlemelere uygun olmadan (kapsam dışı,
hariçte işleme rejimi, bedelsiz ihracat ve benzeri) ihracına izin verilen ürünler için kâğıt
ortamında Uygunluk Belgesi düzenlenmez.
(3) Uygunluk Belgesinin süre uzatımı başvurusu, ihraç partisi için düzenlenen TAREKS
referans numarasının geçerlik süresi dolmadan veya dolduktan sonra, TAREKS aracılığıyla
gerçekleştirilir.
(4) Süre uzatımı öncesinde kâğıt ortamında düzenlenen Uygunluk Belgesi ilgili Grup
Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

TAREKS referans numarası kapsamındaki bilgilerde değişiklik yapılması
MADDE 26 – (1) İhraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasına ilişkin
geçerlik süresi içinde olmak üzere, devir ve ifraz ile gideceği ülke, taşıma şekli ve çıkış
gümrüğüne dair değişiklik işlemleri TAREKS aracılığıyla firma tarafından yapılabilir.
(2) Söz konusu devir, ifraz ve ülke değişikliği gibi işlemler öncesinde kâğıt ortamında
düzenlenen Uygunluk Belgesi ilgili Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde
ya da başka amaçlarla kullanılamaz.
(3) İthalata konu ürünler için düzenlenmiş TAREKS referans numarası kapsamına
yönelik değişiklik yapılamaz.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 27 – (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS
üzerinden yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, Dış Ticarette
Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi
uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta
adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

Bilgilerin gizliliği
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MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen denetim işlemleri ile ilgili olanlar
da dâhil, tüm bilgi ve belgelerin üçüncü taraflarla paylaşımı Genel Müdürlüğün iznine tâbidir.

Yaptırımlar
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda
bulunanlar hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı
Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yetki
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik
önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 31 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

13.2. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23. Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi
Tebliği
Amaç
373

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek1’deki listede
yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek1’deki listede yer alan
metal hurdaları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalata ilişkin usul ve esaslar
MADDE 4 – (1) Ek1’deki listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek
işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve
yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler,
ithal edebilirler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından
yapılacak değerlendirme neticesinde radyasyon ölçüm sistemine (radyasyon kontrolü için
uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına ve ilgili diğer donanıma)
ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun belirlenmesi
gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon
ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına bildirilir.
(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda
İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan
sanayicilerin listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.
(4) Ek2’deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük
bölgesine girişi yasaktır. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun
bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel
Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek2’de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük
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bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır
giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 5 – (1) Ek1’deki listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda
bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması
gerekir.
(2) Ek1’deki listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri
veya diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından
alınır.
(3) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve
gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar
MADDE 6 – (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek1 ve Ek2’deki
listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri
kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda
üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest
bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi
üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler
Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;
a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdaya ön işlem uygulayan ve bu
amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans
Belgesi alan sanayi tesislerine veya
b) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan ve bu
amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans
Belgesi alan sanayi tesislerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi
veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık
ToplamaAyırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara
verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest
Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.
(2) Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara
ilişkin bilgiler altı aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.
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Metal hurdalara ilişkin özel hususlar
MADDE 7 – (1) Ek1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine
girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir.
Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin
ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin
radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek1’deki listede yer alan
metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

İstisnai durumlar
MADDE 8 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük
bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek1 ve
Ek2’deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi
tutulması halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.
(2) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil
işlem görmüş ürünlerin Ek1 ve Ek2’deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında
bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
(3) Hariçte İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç edilen ürünlerden elde edilen ikincil
işlem görmüş ürünlerin Ek1 ve Ek2’deki listede yer alması halinde bu ürünlerin ithalinde bu
Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Denetim
MADDE 9 – (1) İthalatçıların bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin
bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
denetlenir.

Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden
ithalatçılara 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı
Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ya da başka bir şekilde
sonradan tespiti durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır.
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(3) İthalata konu metal hurdanın ithalinin yasak olduğunun gümrük işlemleri sırasında
tespiti halinde, her tür cezai hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’nin uluslararası
sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim
ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük mevzuatının tasfiyeye
ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal
Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/23) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan
Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/23) kapsamında
alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
Tarım ürünleri
İthalatçının başvurusu
Muafiyetler ve istisnalar
Risk analizi
Fiili denetim
Kullanıcıya yapılan bildirimler
Metal hurda
İthalatçının sorumluluğu
Yaptırımlar
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Uygulama Soruları
1. Kullanıcıya yapıla bildirimler hangi program üzerinden yapılır?
2. Tarım ürünlerine örnek veriniz?
3. Risk analizi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On üçüncü haftanın konusu tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite
denetimi, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutula metal hurdaların ithalat denetimi
tebliği, tarım ürünlerinin çeşitlerini metal hurdaların çevre için önemini ve ithalatçının bu
tebliğlerin öngördüğü şekilde gerekli bilgi ve belgeleri nereye ne zaman nasıl ileteceği,
güvenlik konusunda nasıl sorumlu oldukları ve söz konusu yönetmeliklere uymama
durumlarında hangi yaptırımların uygulanacağıdır.
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Bölüm Soruları
1) Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimi tebliği
kapsamındaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler
ile bunların temsilcilerine .......................................... denir.
2) Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimi
tebliğinde kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları ............................
üzerinden yapar.
3) Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimi
tebliğinde geri çevrilen ürünün bir kısmı veya tamamı firma tarafından ilgili teknik
düzenlemelere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim
başvurusunun geri çevirme işleminden en az ........................ saat sonra yapılması gerekir.
4) Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan metal hurdaların ithalat
denetimi tebliğinde Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan
metal hurdalara ilişkin bilgiler .................................... aylık raporlar halinde düzenlenir?
5) Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan metal hurdaların ithalat
denetimi tebliğinde ithalatçıların bu tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin
bu tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı ........................................ bakanlığı
tarafından denetlenir.
6) Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimi
tebliğinde risk analizine esas olacak kuralları belirlemek üzere, en az kaç kişiden oluşan
Risk Komisyonu oluşturulur?
A) 3
A) 5
B) 7
C) 10
D) 15

7) Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimi tebliği
ihracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini haiz, denetime konu
ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve denetmen
yardımcılarından oluşan personeline ne denir?
a) Firma denetmeni
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b) Ürün denetmeni
c) Program denetmeni
d) Yetkilendirilmiş denetmen
e) Teknik denetmen

8) Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimi
tebliği ithalatta ve geri gelen üründe numune alımı sonrasında düzenlenen tutanak kaç
nüshadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 6

9) Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan metal hurdaların ithalat
denetimi tebliğe istinaden Metal Hurda İthalatçı Belgesi hangi bakanlık tarafından
düzenlenir?
a) Ekonomi bakanlığı
b) Ticaret bakanlığı
c) Çevre ve şehircilik bakanlığınca
d) Sağlık bakanlığı
e) Ulaştırma bakanlığı

10) Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan metal hurdaların
ithalat denetimi tebliği bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen
Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren kaç yıl geçerlidir?
a) 1
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b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevaplar
1) Firma
2) TAREKS
3) on iki
4) altı
5) Çevre ve Şehircilik
6) a
7) b
8) b
9) c
10) b
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14. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/25 BAZI
ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ürün güvenliği ve denetimi kapsamında pamukların kontrolüne ilişkin
tebliğ, gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünlerinin ithalat denetimi
tebliği, pamuk sınıflandırmalarını ve bu tip ürünlerin ithalatı için yapılan düzenlemeleri
öğreneceğiz.

385

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pamukların taşıdığı riskler neler olabilir?
2) Pamuk sınıflandırma çeşitlerine örnekler veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pamukların kontrolüne
ilişkin tebliğ
Gümrük ve ticaret
bakanlığınca
denetlenen bazı
tüketici ürünlerinin
ithalat denetimi tebliği

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Pamuklar ithal edilirken
uygulanacak denetimler

İlgili tebliğ ve ekleri

Tüketici ürünlerin denetimi

İlgili tebliğ
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Pamuk
Risk
Tüketici ürünleri
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Giriş
Bu bölümde ürün güvenliği ve denetimi kapsamında pamukların kontrolüne ilişkin
tebliğ, gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünlerinin ithalat denetimi
tebliği, ithalatçının bu tebliğlerin öngördüğü şekilde gerekli bilgi ve belgeleri nereye ne zaman
nasıl ileteceğini, güvenlik konusunda nasıl sorumlu olduklarını ve söz konusu yönetmeliklere
uymama durumlarında hangi yaptırımların uygulanacağı ele alınacaktır.
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14.1. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25. Pamukların Kontrolüne
İlişkin Tebliğ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü
zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri gereğince
preselenmek üzere çırçırlanacak çiğitli (kütlü) pamuklar ile preselenmiş veya preselenecek
mahlıç pamuklarına, çırçırlama ile iplik imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi
döküntülerine ve linter pamuklarına ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol
şekillerine, çırçır prese fabrikaları ve Pamuk Sorumlu Denetçisinin taşıması gereken asgari
şartlara, bunların hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük ve 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve
Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bölge Müdürlüğü: Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerini,
c) Çırçır prese fabrikası: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden)
ayıran merdaneli (toplu) çırçır makinası (Rollergin), testereli çırçır makinası (Sawgin), linter
pamuğunu çekirdek üzerinden sıyıran linter makinasını (Lintergin) ve bu pamukları presleyen
prese makinalarına, pamukları uygun şartlarda muhafaza edecek depolara, yardımcı cihazlara,
teknik kriterlere uygun tasnif odasına ve rutubet ölçme cihazına sahip fabrikaları,
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ç) Çırçırlama: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayrılması
ile linter pamuğunun çekirdek üzerinden sıyrılması işlemini,
d) Depolama: Çiğitli, lif, linter pamukları ile lif döküntüsü pamukların balyalı, balyasız
veya hararlı olarak fabrika depolarında korunması işlemini,
e) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,
f) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
g) Grup Başkanlığı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,
ğ) Komisyon: Çırçır prese fabrikaları tarafından yapılan sezonluk bildirimler üzerine
işletme, depo, pamuk tasnif odası ve çırçır prese fabrikalarında çalışan Pamuk Sorumlu
Denetçisinin faaliyetlerinin bu Tebliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için Bölge
Müdürlüğünce en az üç kişiden oluşturulan ekibi,
h) Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi: Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat
hakkında gerekli eğitimi alan ve yazılı sınavda başarılı olanlara Bölge Müdürlüğünün uygun
görüşü ile Genel Müdürlük tarafından verilen belgeyi,
ı) Pamuk Sorumlu Denetçisi: Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında
Bölge Müdürlüğünce verilen eğitimi alan ve yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Pamuk
Sorumlu Denetçi Belgesi almaya hak kazanmış olan çırçır ve prese fabrikası sahibi veya
çalışanını,
i) Preseleme: Balyaların yüksek basınçlı preselerde küçültülmesi işlemi hariç olmak
üzere, lif (mahlıç) pamuğun ve linter pamuğunun ve iplik yapımı ve çırçırlama sırasında
meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin prese makinalarında balya haline getirilmesi işlemini,
j) Sezon: 1 Ağustos tarihinde başlayıp takip eden yılın 31 Temmuz tarihinde biten
dönemini,
k) Sicil numarası: Bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip çırçır prese fabrikasına
Bakanlıkça tahsis edilen numarayı,
l) TAREKS: Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim,
uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla
oluşturulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemini,
m) Tasnif: Üretilen pamuklar ve linter pamukları ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında
meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin derece (grade), elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter
özellikleri bakımından sınıf ve tiplere ayrılmasını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tasnif
Sınıflandırma
MADDE 5 – (1) Türkiye’de üretilen pamuklar ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında
meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin ve linter pamuklarının, derece (grade) bakımından
sınıf ve tiplere ayrılarak tasnif edilmesi ile bunların ne şekilde adlandırılacağı, Bakanlıkça
belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Türkiye’de üretilen pamukların, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri
bakımından tasnifi, tasnifte esas alınacak değerler ile bunların ne şekilde adlandırılacağı
Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

Çırçırlama
MADDE 6 – (1) Pamuklar çırçırlama şekillerine göre merdaneli (toplu) çırçır makinası
(Rollergin), testereli çırçır makinası (Sawgin) ve linter makinası (Lintergin) ile işlenmiş olarak
üçe ayrılır. Bunlar birbirine karıştırılamaz.

Pamuk grupları
MADDE 7 – (1) Türkiye’de üretilen pamuklar Kısa Elyaflı (Yerli), Orta Elyaflı
(Upland) ve Uzun Elyaflı olarak üç gruba ayrılır.
(2) Çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntüleri, linter
pamukları ve pamuk grupları birbirine karıştırılamaz.

Derecelendirme
MADDE 8 – (1) Pamukların derece (grade) bakımından tasnif ve kontrolünde renk,
yabancı madde (yalnız pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile
tozlar) ve hazırlanma durumu (çırçırlanma kalitesi) esas alınır.
(2) Pamukların grup, sınıf ve tiplerinin birbirine karıştırılması ve pamuk bitkisine ait
yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile tozlar dışında kalan yabancı maddelerin
pamuklarda bulunması yasaktır.
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Pamukların korunması
MADDE 9 – (1) Pamukların çırçır ve prese fabrikaları sahipleri tarafından açıkta
bırakılması, kapalı yerlerde rutubetli veya vasıflarını bozacak şartlar altında muhafazası veya
gruplara ve tiplere ayrılmadan depolara konulması yasaktır.
(2) Çiğitli hariç olmak üzere, pamuğun rutubeti % 8,5’den fazla olamaz. Rutubet
derecesinin tayininde kullanılacak yöntem Bakanlıkça belirlenir.

Standart pamuk tip numuneleri
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki pamukların tasnif ve kontrolüne esas olmak
üzere, üretim bölgeleri için ayrı ayrı veya bütün ülkeyi kapsayacak biçimde Pamukların
Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar
çerçevesinde Esas Standart Pamuk Tip Numuneleri hazırlanır.
(2) Söz konusu numuneler, derecelendirmede belirtilen esaslar dâhilinde pamukların
çırçırlama şekillerine, gruplarına, sınıflarına ve tiplerine göre bütün özellikleri gösterilmek
suretiyle her bölge için ayrı ayrı Bölge Müdürlüklerince hazırlanır ve ilgili Grup
Başkanlıklarına gönderilir.
(3) Söz konusu numuneler, zamanla veya kullanılma neticesinde özelliklerini
kaybettikçe yenileri ile değiştirilir.
(4) Linter pamuklarına ait standart tip numunelerin hazırlanmasında çekirdek üzerinden
bir veya iki defa kesilmiş olması ile renk, yabancı madde ve çırçırlama durumu; çırçırlama ve
iplik imalatı esnasında ortaya çıkan lif döküntülerine ait standart tip numunelerin
hazırlanmasında üretim aşamasının gerektirdiği özelliklerin yanı sıra renk ve yabancı madde
durumu göz önünde tutulur.

Ambalaj ve etiketleme
MADDE 11 – (1) Pamuklar, çırçırlandıktan sonra preselenmiş ve ambalajlanmış olarak
balya halinde piyasaya sunulur.
(2) Balyaların asgari ve azami boyutu, ağırlığı, preselenme şekli, preselerde kullanılacak
çember, çelik tel, plastik çember vb. sayısı, ambalaj maddelerinin nitelikleri ve etiketleme için
27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamuk Balya
Ambalajlarına İlişkin 2001/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği esas alınır.
(3) Kontrole sunulan her parti için tek parti numarası kullanılır. Bir defada kontrole
sunulacak parti, sondaj usulüne göre 200 balyadan ve tek balya usulüne göre 100 balyadan fazla
olamaz.
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(4) Parti numarası, çırçır prese fabrikasına tahsis edilen sicil numarasının ardından 1
(bir)’den başlayarak her sezon içinde sadece bir kez kullanılır ve bir sonraki pamuk sezonunda
1 (bir)’den tekrar başlar (örneğin, 20122013 pamuk sezonunda sicil no 68 olan fabrikanın
faaliyete başladığı sezon içinde firmanın denetime sunduğu ilk parti için 681 ve sonrakiler
sırasıyla 682, 683 vb. şeklinde devam eder ve 20132014 pamuk sezonunda parti numarası 681
olarak yeniden başlar).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Pamukların Kontrol Şekilleri
Tasnif ve kontrol şekilleri
MADDE 12 – (1) Pamukların tasnif ve kontrolü, belirli sayıda balyanın kırılıp açılarak
(sondaj yöntemi) veya her balyadan usulüne göre numune alınarak (tek balya yöntemi) yapılır.

Sondaj yöntemi kontrol
MADDE 13 – (1) Pamukların sondaj yöntemi ile kontrolü yeterli nitelikte tasnif odası
bulunan çırçır prese fabrikaları ile bunların depolarında yapılır.
(2) Bir ürün sahibine ait olup grup, sınıf, tip ve çırçırlama şekli aynı olan ve bir defada
200 balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır.
Her balya ait olduğu partiyi temsil eder ve partinin özelliğini göstermeyen balyaların
karıştırılması yasaktır.
(3) Kontrolden önce balyaların ilgili mevzuata göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş
olması, ayrıca kontrole uygun şekilde istif edilmiş olmaları gerekir.
(4) Pamukların sondaj usulüne göre kontrolü, her partiye ait preselenmiş pamuk
balyaları içinden en az % 2 ve en çok % 20 nispetinde ayrılacak balyaların açılarak
ambalajlarının ve içindekilerinin ayrı ayrı muayenesi şeklinde yapılır.

Tek balya yöntemi kontrol
MADDE 14 – (1) Pamukların tek balya usulü ile kontrolünde, her partiye ait
preselenmiş pamuk balyalarından alınan numunelerin analizi Genel Müdürlükçe belirlenen
laboratuvarlarda, analiz dışındaki hükümlere uygunluğu bakımından kontrolü çırçır ve prese
fabrikalarında veya bunların depolarında yapılır.
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(2) Bir ürün sahibine ait olup çırçırlama şekli ve grubu aynı olan ve bir defada 100
balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır. Bir
parti içine, o partiye giremeyecek vasıftaki preselenmiş pamuk balyalarının karıştırılması
yasaktır.
(3) Kontrolden önce balyaların ilgili mevzuata göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş
olması, ayrıca kontrole uygun şekilde istif edilmiş olmaları gerekir.
(4) Numune alımına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Bu
şartları taşımayan numuneler ile yapılan sınıflandırma ve tiplendirme işlemleri geçersizdir.
(5) Numuneler, Genel Müdürlükçe belirlenen laboratuvarlar tarafından analize tabi
tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Firma Altyapısı
Personel ve altyapı
MADDE 15 – (1) Çırçır ve prese fabrikalarının bu Tebliğe uygun olarak pamukların
tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi, ayrıca
pamukların kontrol şekillerine göre Bakanlıkça belirlenen gerekli altyapıya sahip olması
gerekir.
(2) Bu Tebliğde belirtilen koşulları yerine getirmeyen çırçır prese ile linter ve prese
fabrikalarında pamukların tasnif ve kontrolü yapılmaz.
(3) Pamuk Sorumlu Denetçisinin en az lise diplomasına sahip olması ve Bölge
Müdürlüğünce verilen eğitim sonrası yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Pamuk Sorumlu
Denetçi Belgesi’ni (Ek1) almaya hak kazanmış olması gerekir.
(4) 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Pamukların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzüğe göre Pamuk
Ustası olarak görev yapanlar, bu Tebliğ çerçevesinde verilen eğitime katılıp sınavda başarılı
olmak şartıyla Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak çalıştırılabilir.

Eğitim
MADDE 16 – (1) Eğitimler, Bölge Müdürlüğünde veya Bölge Müdürlüğünün uygun
göreceği kuruluşlarda uygulamalı programlar halinde düzenlenir.
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Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi
MADDE 17 – (1) Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında gerekli
eğitimi alan ve yazılı sınavda başarılı olanlara Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel
Müdürlük tarafından Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi verilir.
(2) Belgenin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği yıldan sonraki dördüncü yılın 31
Temmuz tarihine kadardır.

Süre uzatımı
MADDE 18 – (1) Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesinin süresi, geçerlik bitim yılının en
geç 30 Haziran tarihine kadar yazılı olarak başvurulması halinde, Bölge Müdürlüğünce üç yıllık
dönemler itibariyle üç defa uzatılabilir. Ancak üçüncü uzatmadan sonra bu Tebliğe uygun
şekilde yeni belge başvurusu yapılması gerekir.
(2) Her süre uzatımında, belgelerin arka yüzüne “Belge Geçerlik Süresi 31/07/YIL
tarihine kadar uzatılmıştır.” ifadesi kaşe ya da yazı ile belirtilir. Ayrıca tasdik eden kişinin
adısoyadı ve unvanı ile birlikte imzalanır.
(3) Üçüncü süre uzatımından sonra ya da belgenin herhangi bir nedenle iptali sonrasında
yapılan talepler yeni başvuru olarak değerlendirilir, eğitim ve sınav şartı aranır.
(4) Süresi dolmakla birlikte süre uzatımı talebinde bulunulmayan Pamuk Sorumlu
Denetçi Belgesi doğrudan iptal edilir. İptal edilen belgelerin asılları en geç on iş günü içinde
ilgili Bölge Müdürlüğüne iade edilir.

TAREKS ve firma tanımlama
MADDE 19 – (1) Çırçır prese fabrikalarının 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve fabrika adına TAREKS’te
işlem yapacak en az bir Pamuk Sorumlu Denetçisinin kullanıcı olarak yetkilendirilmiş olması
gerekir.

Sezonluk bildirim
MADDE 20 – (1) Çırçır prese fabrikası ile linter ve prese fabrikası işletenler faaliyete
başlamadan en az iki hafta önce Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre bildirimde bulunmak ve
pamukların tasnif ve kontrolü için bu Tebliğe uygun personel istihdam ettiğini ve yeterli
altyapıya sahip olduğunu göstermek zorundadır.
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(2) Bildirim için istenen bilgi ve belgeler ile TAREKS üzerinden başvurulur. Bildirim
üzerine Bölge Müdürlüğünce yerinde ve sunulan belgeler üzerinde yapılan inceleme
sonucunda, sınıflandırma ve kontrol şekline bağlı olarak bu Tebliğde belirtilen şartları yerine
getirdiği tespit edilen çırçır prese ile linter ve prese fabrikalarının faaliyetine izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Pamuk Kontrol Belgesi
Kontrol başvurusu
MADDE 21 – (1) Kontrole sunulacak partiler sondaj ya da tek balya yöntemine uygun
olacak şekilde Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından hazırlanır.
(2) TAREKS’te kullanıcı olarak yetkilendirilen Pamuk Sorumlu Denetçisi, her mal
sahibine ait her parti için Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden başvurusunu yapar.
(3) Sondaj yöntemine göre kontrol başvurusunda çırçırlama şekli, grup, sınıf ve tipi; tek
balya kontrol başvurusunda çırçırlama şekli ve grubu ile her balyanın sınıfı, tipi, elyaf uzunluğu
(stapel) ve karakter özelliklerini içeren laboratuvar analiz raporundaki sonuçlar beyan edilir.

Pamuk Kontrol Belgesi
MADDE 22 – (1) TAREKS üzerinden yapılan kontrol başvurusu üzerine pamuk
kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ürün Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en
geç iki gün içinde sonuçlandırılır. Ürün Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda
pamukların ilgili mevzuatına uygun olması halinde Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenir.
(2) Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için kontrol belgesi düzenlenmez ve bu
Tebliğde öngörülen ilgili müeyyideler uygulanır.
(3) Ürün Denetmeni görevlendirilmediği durumda, bu Tebliğe uygun olarak Sorumlu
Denetçi tarafından sınıflandırılıp tiplendirildiği ve kontrol edildiği beyan edilen pamuklara
kontrol belgesi düzenlenir. Balyalar üzerine Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından denetçinin
adısoyadı, belge numarası ve firma unvanı ile vergi numarasının bulunduğu kontrol mühürü
vurulur.
(4) Pamuk Kontrol Belgesi sondaj usulü kontrol için Ek2’de yer alan, tek balya usulü
için Ek3’te yer alan örneğe uygun şekilde verilir.
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Belgenin kullanımı
MADDE 23 – (1) Preseli pamukların alım ve satımlarının Pamuk Kontrol Belgesi ile
yapılması zorunludur.
(2) Balya ve etiketin üzerindeki bilgiler Pamuk Kontrol Belgesine uymayan preseli
pamukların alınıp satılması ve nakli yasaktır.

Belgenin süresi
MADDE 24 – (1) Pamuk Kontrol Belgesinin geçerlik süresi bir yıldır. Kontrol tarihi
üzerinden bir yıl geçmiş olan balyaların usulü dâhilinde yeniden tasnif ve kontrolü zorunludur.

Devir ve ifraz
MADDE 25 – (1) Kontrolü yapılan parti için, belgenin geçerlik süresi içinde olmak ve
belge kapsamında belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla, devir ve ifraz işlemleri yapılabilir.
(2) Söz konusu işlemler için Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından TAREKS üzerinden
başvurulur.
(3) Devir veya ifraz işlemi öncesinde düzenlenen Pamuk Kontrol Belgesi yeni belge
düzenlenmesi için Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve başka amaçlarla kullanılamaz.

Bildirimler
MADDE 26 – (1) Pamuk Sorumlu Denetçisi, kontrol başvurusu ve sonuçlarına ilişkin
sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk
Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme
Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine
iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Düzenlenen Pamuk Kontrol Belgesi, gönderim masrafları belge sahibi işletme
tarafından karşılanmak suretiyle, işletme tarafından beyan edilen adrese gönderilir veya elden
teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM
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İhracat ve İthalat Kontrolü
İhracat ve ithalat kontrolü
MADDE 27 – (1) Aşağıda tanımlanan pamuklar ihracatta ve ithalatta ayrıca kontrole
tabidir:

GTİP
Madde Adı
1404.20.00.00.00 Pamuk linteri
Diğerleri (Pamukkarde edilmemiş veya
5201.00.90.00.00
penyelenmemiş)
5202.10.00.00.19 Diğerleri (Pamuk döküntüleri iplik döküntüleri dahil)
5202.91.00.00.11 Penye telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)
5202.91.00.00.12 Tarak telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)
5202.91.00.00.19 Diğerleri (Ditme suretiyle edilen döküntüler)
5202.99.00.00.12 Tarak telefi
5202.99.00.00.13 Penye telefi
5202.99.00.00.18 Diğerleri
(2) İhraç edilecek pamukların önceden bu Tebliğ hükümlerine göre sınıflandırılmış,
tiplendirilmiş ve Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenmiş olması gerekir.
TAREKS ve firma tanımlama
MADDE 28 – (1) Pamuk ihraç veya ithal eden firmaların 2011/53 sayılı Dış Ticarette
Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
Başvuru
MADDE 29 – (1) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları”
kısmında yer alan “Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden
ihracat veya ithalat kontrol başvurusunu yapar.
İhracat kontrolü
MADDE 30 – (1) Kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi
halinde Ürün Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç 24 saat içinde sonuçlandırılır.
(2) İhracat kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Pamuklar ihraç edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemelidir.
b) Ambalaj, etiketleme ve işaretleme ilgili mevzuata göre yapılmalıdır.
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c) İhracatçı tarafından beyan edilen özellikler balyalar üzerinde yer alan bilgilere uygun
olmalıdır.
(3) Başvuru üzerine;
a) Ürün Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına
uygun olması,
b) Ürün Denetmeni görevlendirilmesine gerek olmadığı durumda, firma tarafından bu
Tebliğe uygun olarak pamukların sınıflandırıldığı ve kontrol edildiğinin beyan edilmesi,
hallerinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur.
(4) Bu Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için TAREKS referans numarası
oluşturulmaz.

İthalat kontrolü
MADDE 31 – (1) Kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi
halinde Ürün Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç üç iş günü içinde
sonuçlandırılır.
(2) İthalat kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Pamuklar ithal edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemelidir.
b) İthalatçı tarafından beyan edilen özellikler balyalar üzerinde yer alan bilgilere uygun
olmalıdır.
(3) Başvuru üzerine;
a) Ürün Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına
uygun olması,
b) Ürün Denetmeni görevlendirilmesine gerek olmadığı durumda, firma tarafından bu
Tebliğe uygun olarak pamukların ithal edildiğinin beyan edilmesi,
hallerinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur.
(4) Bu Tebliğe aykırı olduğu tespit edilen pamuklar için TAREKS referans numarası
oluşturulmaz.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
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MADDE 32 – (1) Kullanıcı, denetim başvurusu ve sonucuna ilişkin sorgulamaları
TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Başvuru sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 2011/53 sayılı Dış
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme
Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya
ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 33 – (1) TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili
hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün
ihracatına veya ithalatına izin verilmez.
(2) Referans numarası kapsamı ürüne ilişkin GTİP, firma unvanı ve miktarı gibi bilgiler
ile firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgiler aynı olmalıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Fabrikaların Denetimi, Sorumluluklar, Belge İptali ve Müeyyideler
Fabrikaların denetimi
MADDE 34 – (1) Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen komisyon, pamukların
bulundukları depoları ve işlendikleri çırçır ve prese yerlerini, çırçır ve prese makinelerini her
zaman re’sen veya şikayet veya ihbar üzerine kontrol edebilirler, gerektiğinde iade edilmek
koşuluyla numune alabilirler.
(2) Komisyonun denetimi sırasında pamuklar üzerinde hile ve tağşiş fiillerine teşebbüs
edildiği veya hile ve tağşiş fiillerinin işlendiği ya da pamuk kalitesini bozan, çekirdek veren,
çekirdek kıran çırçır makinelerinin işletildiğinin veya başka bölge pamuklarının bulunduğunun
tespiti halinde, failleri hakkında takibat yapılmak üzere Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük
çerçevesinde işlem yapılır.

Sorumluluk
MADDE 35 – (1) Çırçır prese ile linter ve prese fabrikaları sahipleri ve işletmecileri,
ürün sahibi, ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile Pamuk Sorumlu Denetçisi;
a) Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre kayıt tutmakla, bu kayıtları beş
yıl saklamakla,
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b) Belgenin verilmesine esas teşkil eden koşullardaki herhangi bir değişiklikten bağlı
bulunduğu Bölge Müdürlüğünü haberdar etmekle,
c) Bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin
etmekle,
ç) Denetimle görevlendirilenlere işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım
ve kolaylığı sağlamakla,
d) İptal edilen veya süresi dolan Belgenin aslını bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne
öngörülen süre içinde iade etmekle,
e) Genel Müdürlüğün veya bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünün düzenleyeceği eğitim
programlarına katılmakla,
f) Bu Tebliğ kapsamında yapılan her türlü başvuruda beyan edilen bilgilerin doğru ve
eksiksiz olmasından,
g) Bu Tebliğin hükümlerine ve diğer mevzuata uymakla,
müştereken sorumludurlar.

Faaliyetlerin askıya alınması
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğe uygun olmayan işlemleri tespit edilen ya da pamukları
Tebliğ hükümlerine göre tasnif ve kontrol etmediği anlaşılan çırçır prese fabrikaları Bölge
Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Söz konusu uyarıda tespit edilen uygunsuzluk belirtilir ve
bu durumun Tebliğe uygun hale getirilmesi için fabrikaya en fazla otuz gün süre tanınır. Bu
süre içinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, çırçır prese fabrikasında en az bir ay süreyle
tasnif ve kontrol işlemleri yapılamaz. Uygunsuzluğun tekrarı halinde bu süre en az üç ay olarak
uygulanır.
(2) Tasnif ve kontrol işlemlerine izin verilmeyen fabrikaların faaliyetleri söz konusu
süreler için TAREKS kapsamında askıya alınır.
(3) Uygunsuzluk giderildikten ve askı süresi geçtikten sonra faaliyetine devam etmek
isteyen fabrikanın, 20 nci madde gereğince tekrar bildirimde bulunması ve gerekli koşulları
yerine getirmesi gerekir.

Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi iptali
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğde belirtilen sorumlukları yerine getirmediği veya belgesini
uygun olmayan bir amaçla kullandığı tespit edilen Pamuk Sorumlu Denetçileri Bölge
402

Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Söz konusu uyarıda tespit edilen uygunsuzluk belirtilir ve
bir pamuk sezonu içinde ikinci bir uygunsuzluğun tekrarı halinde Pamuk Sorumlu Denetçi
Belgesi derhal iptal edilir.
(2) Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi iptal edilen personeli çalıştıran fabrika en geç bir
ay içinde yeni Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi için Bölge Müdürlüğünce uyarılır.
Aksine hareket eden fabrikalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.
(3) Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi iptal edilenler en az bir yıl süreyle yeni belge
başvurusu yapamaz.

Müeyyideler
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler hakkında;
a) 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Pamukların Kontrolüne Dair Tüzükte,
b) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararında,
öngörülen müeyyideler uygulanır.

Masraflar
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ kapsamında çırçır prese fabrikalarının denetimleri,
yapılacak eğitim çalışmaları, belgelendirme ve diğer ilgili masraflar firmalar tarafından
Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.
(2) Sınıflandırma ve kontrol amaçlı olarak gönderilen numuneler ve bu numunelerin
analiz ve sınıflandırma işlemleri esnasında kullanılan parçalarının satışından elde edilen gelir
Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.
(3) Bu maddede yer alan hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
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MADDE 40 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik
önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Tebliğin 27 nci maddesi 1/8/2012 tarihinde, diğer hükümleri
15/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

14.2. Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek1’de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı,
can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 23/6/2017 tarihli ve 30105
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve
Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği ile 31/10/2013 tarihli ve
28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon
Başlığı ve Emziklerde Nnitrosamin ve Nnitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu
Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğe uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek1’de yer alan ürünleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTBİRİS): Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
ithalat aşamasında yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk
analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
b) Kullanıcı: GTBİRİS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,
c) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili mevzuata uygun olmama
ihtimalini,
ç) Risk analizi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime
yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, GTBİRİS’te firma hakkındaki
bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici
veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve
miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer
bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler,
GTBİRİS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası
çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(3) Firmaların GTBİRİS’te tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi, GTBİRİS’e
başvuru işlemleri ve Tebliğ kapsamındaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 5 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal
ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve
Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Bazı Tüketici
Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği ile Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon
Başlığı ve Emziklerde Nnitrosamin ve Nnitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu
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Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve
güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli
olduğu anlamına gelmez.

Yaptırımlar
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda
bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4703
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili
hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2017/12) göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Uygulamalar
Pamuk
Risk
Kapsam dışı
Kullanıcı başvurusu
İthalatçının sorumluluğu
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Uygulama Soruları
1.

Kapsamdışı ürünler nasıl belirlenir?

2.

Pamuk ürünlerinin riskleri nelerdir örneklendiriniz?

3.

Kullanıcı başvurusu nereye yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On dördüncü bölümde ürün güvenliği ve denetimi kapsamında pamukların kontrolüne
ilişkin tebliğ, gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünlerinin ithalat
denetimi tebliği, haftanın konusu ürünlerin ve ithalatçının bu tebliğlerin öngördüğü şekilde
gerekli bilgi ve belgeleri nereye ne zaman nasıl ileteceği, güvenlik konusunda nasıl sorumlu
oldukları ve söz konusu yönetmeliklere uymama durumlarında hangi yaptırımların
uygulanacağıdır.
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Bölüm Soruları
1) Pamukların kontrolüne ilişkin tebliğde 1 Ağustos tarihinde başlayıp takip eden
yılın 31 Temmuz tarihinde biten dönem ......................... olarak ifade edilir.
2) Pamukların kontrolüne ilişkin tebliğde Türkiye’de üretilen pamuklar
…………………………… gruba ayrılır.
3) Pamukların kontrolüne ilişkin tebliğe göre ………………… adet tasnif ve
kontrol şekli bulunmaktadır.
4) Pamukların kontrolüne ilişkin tebliğde sondaj yöntemi ile kontrol uygulanırken
bir ürün sahibine ait olup grup, sınıf, tip ve çırçırlama şekli aynı olan ve bir defada
……………………….. balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk
balyaları bir parti sayılır
5) Çırçır prese fabrikaları tarafından yapılan sezonluk bildirimler üzerine işletme,
depo, pamuk tasnif odası ve çırçır prese fabrikalarında çalışan Pamuk Sorumlu
Denetçisinin faaliyetlerinin bu Tebliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için Bölge
Müdürlüğünce oluşturulan komisyon en az …………….. kişiliktir ?
6) Pamukların kontrolüne ilişkin tebliğde Türkiye’de üretilen pamuklar üç gruba
ayrılır aşağıdakilerden hangisi ayrılanlardan biri değildir?
A)

Kısa Elyaflı

B)

Orta elyaflı

C)

Uzun elyaflı

D)

Upland

E)

Downland

7) Pamukların kontrolüne ilişkin tebliğe göre uygulanan kontrol şekillerinde
aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
A) Kazı yöntemi kontrol
B) Sondaj yöntemi kontrol
C) Çift balya yöntemi kontrol
D) Çoklu balya yöntemi kontrol
E) Parti yöntemi kontrol
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8) Pamukların kontrolüne ilişkin tebliğe göre kontrol başvurusu üzerine pamuk
kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ürün Denetmeni görevlendirilir, kontrol talepleri
en geç kaç iş günü içinde sonuçlandırılır?
A)

1

B)

2

C)

3

D)

5

E)

7

9) Gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünlerinin ithalat
denetimi tebliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ithalat aşamasında yürütülen
denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak
yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamanın adıdır?
a)

TAREKS

b)

Gtbiris

c)

Bilge

d)

Beyanname

e)

Ulukom

10) Gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünlerinin ithalat
denetimi tebliğinde firmaların GTBİRİS’te tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi,
GTBİRİS’e başvuru işlemleri ve Tebliğ kapsamındaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar
hangi bakanlık tarafından belirlenir ve bu bakanlığın internet sayfasında duyurulur?
a)

Ekonomi bakanlığı

b)

Sağlık bakanlığı

c)

Gümrük ve ticaret bakanlığı

d)

Hazine bakanlığı
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e)

Teknoloji bakanlığı

Cevaplar
1) sezon
2) üç
3) iki
4) 200
5) 3
6) e
7) b
8) c
9) b
10) c
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KAYNAKÇA
1-

Resmi Gazete

2-

Ekonomi Bakanlığı

3-

Türk Standartları Enstitüsü

4-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

5-

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri

6-

www.disticaretteyaklasimlar.com

7-

www.disticaretyonetimi.com
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