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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2003 tarihli ve 25025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki 57 numaralı tanım

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“57. Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, böl-

gesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki (iii)

tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“iii) Piyasa katılımcısı: Bu Yönetmelikte tanımlanan lisans sahibi tüzel kişileri ve pe-

rakende satış şirketleri için oluşturulan farklı kategorileri,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Piyasa katılımcıları;

a) Üretim lisansı sahibi,

b) Otoprodüktör lisansı sahibi,

c) Otoprodüktör grubu lisansı sahibi,

ç) Toptan satış lisansı sahibi,

d) Perakende satış lisansı sahibi,

e) OSB üretim lisansı sahibi,

f) Dağıtım lisansı sahibi,

tüzel kişilerinden oluşur. Piyasa katılımcılarından elektrik enerjisi alan serbest tüketi-

cilerin çekiş birimlerinin kayıtları piyasa katılımcıları adına yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Görevli perakende satış şirketlerinin tüzel kişilik kayıtları esnasında;

a) Serbest olmayan tüketicilerin,

b) Tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicilerin,

c) Daha önce tedarikçisini seçmiş olup, tekrar görevli perakende satış şirketinden enerji

alan serbest tüketicilerin,

d) İkili anlaşmalarla görevli perakende satış şirketinden enerji alan serbest tüketicilerin,

uzlaştırma hesaplamalarının ayrı ayrı yapılabilmesini teminen aynı tüzel kişilik altında farklı

kategoriler olarak kayıt edilir. Bu kategorilerin sayı ve kapsamları Kurul kararı ile belirlenir.

Bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca yapılacak tüm uzlaştırma işlemleri oluşturulan bu

kategoriler için ayrı ayrı gerçekleştirilir.”

“(3) Piyasa katılımcılarının uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin kayıt iş-

lemlerini tamamlamamaları halinde, aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Bakanlık tarafından geçici kabulü yapılmış bir üretim tesisine ilişkin kayıt işlemle-

rinin tamamlanmamış olması halinde, söz konusu üretim tesisinin iletim veya dağıtım sistemine

verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. İletim veya dağıtım sis-

temine verilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından herhangi

bir tahakkuk ve ödeme yapılmaz. Bu üretim tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği

elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde değerlendirilir.
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b) Sisteme bağlantısı gerçekleştirilerek tesis geçici kabulü yapılmış ancak Bakanlık ta-

rafından geçici kabulü yapılmamış bir üretim tesisinin, iletim veya dağıtım sisteminden çektiği

elektrik enerjisini, sınırları içinde bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren görevli pe-

rakende satış şirketinden ya da ilgili üretim tesisine ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin

Piyasa İşletmecisine kaydettirilmesi suretiyle tedarik etmesi esastır. Aksi durumda, bu üretim

tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik ener-

jisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Söz konusu üretim

tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında

dikkate alınmaz.

c) İletim sisteminden elektrik enerjisi çeken bir tüketim biriminin, kayıt işlemlerini ta-

mamlamış bir piyasa katılımcısı adına kayıtlı olmaması halinde, durum tespit edildiğinde ilgili

tüketim birimi, sınırları içinde bulunduğu bölgede faaliyet gösteren görevli perakende satış şir-

ketinin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonuna dahil edilir ve bu şekilde kulla-

nılan enerji, geçmişe dönük düzeltme kalemi kapsamında değerlendirilir. Söz konusu elektrik

enerjisi çekişine ilişkin, ilgili tüketim biriminin sınırları içinde bulunduğu bölgede faaliyet gös-

teren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

gerekli işlemler yapılır.

ç) Dağıtım sisteminden elektrik enerjisi çeken bir tüketim biriminin, kayıt işlemlerini

tamamlamış bir piyasa katılımcısı adına kayıtlı olmaması halinde, söz konusu elektrik enerjisi

çekişi, ilgili dağıtım şirketinin hesabına yansır. Söz konusu tüketim birimi ile ilgili elektrik

enerjisi çekişi, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem

görür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Aşağıdakilerden her biri uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimidir:

a) Lisanslı tüm üretim tesisleri,

b) Dengeleme birimi olma yükümlülüğünü taşıyan tüketim tesisleri,

c) İkili anlaşma yapmak yoluyla elektrik enerjisi alan ya da iletim seviyesinden bağlı

olan serbest tüketicilerin tüketim birimleri ile 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kap-

samındaki tüketim birimleri,

ç) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenecek uzlaştırmaya esas veriş-

çekiş birimi konfigürasyonları çerçevesinde, bölgesinde görevli perakende satış şirketinden 17 nci

maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında enerji temin eden tüketici kategori-

leri,

30 Aralık 2012 – Sayı : 28513 (2. Mükerrer) RESMÎ GAZETE                                       Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



d) Otoprodüktörlere ait tüketim birimi ve otoprodüktör grubu ortağı tüketicilere ait bir

tüketim birimi,

e) Bir dağıtım bölgesi ya da dağıtım bölgesinin bir bölümü,

f) Ulusal iletim sisteminin komşu ülke iletim sistemi ile bağlantı noktası.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İkili anlaşma yapmak yoluyla elektrik enerjisi alımı yapan serbest tüketici tarafından

dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Piyasa katılımcıları, sorumlu oldukları uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerini

Piyasa İşletmecisine kayıt ettirirken;

a) Kayıt edilecek uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ait ölçüm ve bağlantı nok-

talarını gösteren ve ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ya da TEİAŞ tarafından onaylı tek

hat şeması,

b) Bağlantı anlaşmasının birer kopyası,

c) Tüzel kişilik kaydı sırasında teslim edilmiş olanlar hariç olmak üzere, üretim tesis-

lerine ait lisanslarının temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imza-

lanmış sureti,

ç) Üretim tesislerine ait geçici kabul tutanağı,

d) 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca oluşturulacak kategoriler

için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce belirlenmiş uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi kon-

figürasyonları,

e) Uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi kayıt formu,

Piyasa İşletmecisine elden teslim edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere

üçüncü ve dördüncü fıkralar olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, sadece bölgesindeki görevli perakende satış

şirketi ile 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında oluşturulan ka-

tegoriler için dengeden sorumlu bir grup oluşturabilirler.”

“(4) Görevli Perakende Satış Şirketleri, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentleri kapsamında oluşturulan kategoriler için sadece bölgesindeki dağıtım şirketiyle den-

geden sorumlu grup oluşturabilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı ve

onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri kapsamında perakende satış sözleş-

mesi ile görevli perakende satış şirketinden enerji alan bir serbest tüketiciye ait çekiş birimine

perakende satış anlaşması kapsamında kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri dışında

ikili anlaşma ile elektrik enerjisi tedarik etmek isteyen bir piyasa katılımcısının, enerji alacak

söz konusu tüketiciye ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin sayaç kaydı, uzlaş-

tırmaya esas veriş-çekiş birimi kaydı ve portföylerine ekleme ile ilgili talepte bulunması duru-

munda;

a) Yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısı ve/veya bölgesinde bulunan serbest

tüketiciye perakende satış anlaşması kapsamında kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri

dışında, ikili anlaşma ile enerji satmak isteyen görevli perakende satış şirketi, içinde bulunulan

ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye kadar uzlaştırmaya esas veriş-

çekiş birimi ve sayaçlara ilişkin bilgi girişlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici

ile serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamış olduğunu

PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi girişleri, serbest tüketicinin

mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla duyurulur.

b) İçinde bulunulan ayın en geç onsekizinci gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye

kadar kayıt edilecek uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ait ölçüm ve bağlantı noktalarını

gösteren ve PYS üzerinde elektronik olarak yer alan ve ilgili uzlaştırmaya esas veriş-çekiş bi-

rimi için uygun olan tek hat şemasına göre sayaçların ilgili mevzuata uygun oldukları ve kayıp

değerleri ile diğer parametreler, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi veya TEİAŞ tarafından,

PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS aracılığıyla gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Uy-

gunluğun reddedilmesi halinde durum, gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi

olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir.

c) İçinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye

kadar söz konusu tüketicinin, serbest tüketici niteliği taşıdığı ve mevcut tedarikçisine karşı yü-

kümlülüklerini yerine getirdiği, mevcut tedarikçisi niteliğinde olan ilgili görevli perakende

satış şirketi tarafından PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS aracılığıyla gerekçeleri bil-

dirilerek reddedilir. Söz konusu tüketicinin mevcut tedarikçisine karşı ödeme yükümlülüğünü

yerine getirmesine ilişkin onay, içinde bulunulan ayın en geç ondördüncü gününden önceki

son iş gününe kadar gecikme faizi faturaları da dahil olmak üzere tebliğ edilmiş olan son fatu-

raya ilişkin ödeme durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Yükümlülüğün yerine getirildiğinin

reddedilmesi halinde durum gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak

isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir.”
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“(3) Bir piyasa katılımcısının, bir serbest tüketiciye ait çekiş birimini portföyünden çı-

kartmasını talep etmesi durumunda serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğinde olan pi-

yasa katılımcısı, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye

kadar, Piyasa İşletmecisine PYS aracılığıyla başvuruda bulunur ve serbest tüketicinin mevcut

tedarikçisi olan piyasa katılımcısının portföyünden, serbest tüketiciyi çıkarma işlemi gerçek-

leşir. Söz konusu piyasa katılımcısı, piyasa işletmecisine yapmış olduğu başvuru tarihinden iti-

baren en geç 1 gün içerisinde konuyla ilgili olarak ilgili tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır.”

“(5) İlgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, TEİAŞ veya ilgili görevli perakende satış

şirketi tarafından onay sürecinin tamamlanmasını müteakiben, Piyasa İşletmecisi, portföyden

çıkarılan, portföyü değiştirilen ve yeni kaydedilen kesinleşmemiş sayaçlar listesini PYS aracı-

lığıyla ilgili dağıtım şirketi, TEİAŞ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur.”

“(6) Yayınlanan sayaç listesine ilişkin itiraz başvuruları, duyurunun yayınlanmasını ta-

kip eden iki iş günü içerisinde yapılır. İtiraz başvuruları, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi

niteliğindeki piyasa katılımcısına, ilgili dağıtım şirketine, görevli perakende satış şirketine veya

TEİAŞ’a yapılır ve itiraz başvurularına ilişkin değerlendirme ilgili tarafça, itirazın yapılmasını

takip eden iki iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, Piyasa İşletmecisine PYS aracılığıyla bil-

dirilir. Piyasa İşletmecisi, yapılan itiraz başvuruları neticesinde kesinleşen sayaç listesini PYS

aracılığıyla ilgili dağıtım şirketi, TEİAŞ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur.”

“(15) Bir tedarikçinin teminata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle,

portföyünde yer alan serbest tüketicilerin ilgili katılımcının portföyünden çıkarılması duru-

munda, portföyden çıkarılan serbest tüketicilerin listesi PYS’de yayımlanır ve ilgili görevli pe-

rakende satış şirketine bilgi verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek

üzere altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında oluşturulan

kategoriler arasında yapılacak uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi değişiklikleri görevli pera-

kende satış şirketleri tarafından her ayın yirmiüçüncü gününden önceki son iş günü saat

17:00’ye kadar piyasa işletmecisine bildirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesine yedinci fıkradan sonra gelmek

üzere sekizinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettiril-

miştir.

“(8) 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında görevli perakende

satış şirketinden enerji temin eden tüketim birimlerini içeren kategorilerin her biri için Kurumca

yayımlanacak Toplam Tüketim Tahmini Belirleme Metodolojisi çerçevesinde toplam tüketim
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değerleri dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından fatura döneminin bitişini takip eden ilk

dört gün içerisinde belirlenerek ilgili piyasa katılımcısına ve Piyasa İşletmecisine PYS veya

kurumsal elektronik posta vasıtasıyla bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 85 – (1) Bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin saatlik olarak iletim sis-

temine veriş ve iletim sisteminden çekiş miktarları aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

“(2) Bu formüllerde geçen;

İSVMb,u “b”

uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, “u” uzlaştırma dönemine ait İletim Sistemine Veriş

Miktarını (MWh),

SVDb,s,u “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu tanımında yer alan

“s” sayacının, ölçülen veriş değerini gösteren “u” uzlaştırma dönemine ait

Sisteme Veriş Değerini (MWh),

TKKb,s “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu tanımında yer alan

“s” sayacına uygulanan Transformatör Kayıp Katsayısını,

HKKb,s “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu tanımında yer alan

“s” sayacına uygulanan Hat Kayıp Katsayısını,

x “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonunda yer alan sayaç

sayısını,

k “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu tanımında yer alan

“s” sayacına veya kategorilere uygulanan 0 ya da 1 değerleri olan katsayıyı,

İSÇMb,u “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, “u” uzlaştırma dönemine ait

İletim Sisteminden Çekiş Miktarını (MWh),

SÇDb,s,u “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu tanımında yer alan

“s” sayacının, ilgili sayacın iletim sisteminde yer alması durumunda ölçülen,

17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında görevli

perakende satış şirketinden enerji temin eden tüketim birimlerini içeren bir

kategori olması durumunda hesaplanan toplam çekiş değerini, ilgili sayacın

dağıtım sisteminde yer alması durumunda dağıtım sisteminden net çekiş

değerini gösteren “u” uzlaştırma dönemine ait Sistemden Çekiş Değerini (MWh)

ifade eder.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 108 – (1) Enerji dengesizliklerinin uzlaştırılmasında;

a) Dengeleme güç piyasasına katılan her bir piyasa katılımcısının, dengeleme güç pi-

yasası faaliyetleri kapsamında, her bir teklif bölgesi için, bir fatura dönemi içerisindeki her bir

uzlaştırma dönemine ait Sistem İşletmecisi tarafından verilmiş olan talimatlar çerçevesinde

kabul edilmiş olan yük alma, yük atma miktarları ve kabul edilmiş olan bu teklifler için geçerli

fiyatlar,

b) Her bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için, bir fatura dönemindeki her bir uz-

laştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş ve/veya çekiş miktarları,

c) 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca oluşturulan kategorilerin

Toplam Tüketim Tahmini Belirleme Metodolojisi çerçevesinde belirlenen toplam tüketim de-

ğerleri,

ç) Her bir dengeden sorumlu tarafın bir fatura dönemindeki her bir uzlaştırma dönemine

ait ikili anlaşma bildirimi miktarları,

d) Yan hizmet sağlayan her bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için bir fatura dö-

nemindeki her bir uzlaştırma dönemine ait, enerji bedeli yan hizmetler kapsamında ödenen yan

hizmetler gereği gerçekleştirilmiş olan üretim miktarı,

e) Gün öncesi dengeleme sonucunda her bir piyasa katılımcısının sisteme satış ya da

sistemden alış miktarları,

f) Gün öncesi fiyatları

dikkate alınır.”

“(2) Birinci fıkranın;

a) (a) bendinde yer alan veriler Sistem İşletmecisi tarafından,

b) (b) bendinde yer alan verilerin hesaplanabilmesi için gerekli sayaç ölçüm değerleri

TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından,

c) (ç) bendinde yer alan veriler dengeden sorumlu taraflar tarafından,

ç) (c) bendinde yer alan veriler ilgili dağıtım şirketi tarafından,

d) (d) bendinde yer alan veriler yan hizmet anlaşmalarının yürütülmesinden sorumlu

TEİAŞ birimi tarafından,

e) (e) ve (f) bentlerinde yer alan veriler Piyasa İşletmecisi tarafından

sağlanır.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Teminatlara ilişkin işlemler aşağıda belirtilen esaslara dayalı olarak yürütülür;

a) Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcılarının dengeleme mekanizması ve uzlaştırmadan

kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin olarak piyasa katılımcıla-

rından teminat alır. Piyasa İşletmecisi aşağıdaki durumlarda verilmiş olan teminat tutarının ar-

tırılmasını talep eder;

1) Yeni bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi kaydı,

2) Dengeden sorumlu gruba yeni bir piyasa katılımcısının dahil olması,

3) Üretim, OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir piyasa

katılımcısının işletmedeki kurulu gücünün değişmesi,

4) Gün öncesi dengeleme kapsamında tarihsel alışkanlıklarına göre daha yüksek mik-

tarda alım yapması,

5) Dengesizlik uzlaştırması sonuçlarına göre hesaplanan teminat gereksiniminin daha

önceki faturalama dönemindeki hesaplanan gereksinimden daha yüksek olması,

6) Bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine ilişkin nihai

uzlaştırma bildirimi yayınlanmamış olmasına rağmen; ilgili piyasa izleme faaliyetleri netice-

sinde, düştüğü dengesizlik miktarının sürekli bir şekilde artmakta olduğunun tespit edilmesi

sonucunda, katılımcı riskinin mevcut teminat tutarı ile karşılanamayacağının öngörülmesi.

b) Piyasa katılımcılarının piyasa kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin toplam

risklerini karşılayacak seviyede teminatı Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen zaman di-

limi içerisinde sunmaları esastır.

c) Bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine ilişkin nihai

uzlaştırma bildirimi yayımlanmamış olmasına rağmen; ilgili piyasa izleme faaliyetleri netice-

sinde, dengesizlik riskinin arttığının tespit edilmesi halinde, katılımcıya PYS aracılığıyla te-

minat artırım çağrısı yapılır.

ç) Piyasa katılımcısının bu fıkranın (c) bendi gereğince belirlenen teminat değişim oranı

dahilinde toplam teminat artırım yükümlülüğünü, teminat artırım çağrısının yapıldığı günü ta-

kip eden dördüncü iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektupları, saat 11:00’a kadar ise teminat

mektubu dışındaki diğer teminatları sunarak yerine getirmemesi durumunda ilgili piyasa katı-

lımcısına aşağıdaki süreç uygulanır:

1) Dördüncü iş günü itibariyle piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaştırmaya esas

ikili anlaşma bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmış olan bildirimler iptal

edilir ve ilgili taraflara bilgi verilir.
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2) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağ-

rısının yapıldığı fatura döneminin başından itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve PMUM

tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından da

aynı gün içerisinde ilgili görevli perakende satış şirketine ve iki iş günü içerisinde ilgili serbest

tüketicilere bilgi verilir.

3) Görevli perakende satış şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış ol-

duğu çekişler sebebiyle, ilgili görevli perakende satış şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu

enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından bir sonraki ayın ilk gününü geçmemek kaydıyla

PMUM tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci iş günü dahil olmak

üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için sistem gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir.

d) Piyasa katılımcılarının (a) bendinde belirtilen ticari işlemlere devam edebilmeleri

için Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen teminatı sağlamaları esastır.

e) Teminat ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Piyasa İşletmecisi merkezi uz-

laştırma bankasını kullanır.

f) Piyasa İşletmecisi ve merkezi uzlaştırma bankası arasında yapılan merkezi uzlaştırma

bankası anlaşmasıyla, merkezi uzlaştırma bankasının görev ve sorumlulukları belirlenir.

g) Piyasa katılımcılarının teminat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Piyasa İş-

letmecisi tarafından belirlenen merkezi uzlaştırma bankasıyla, ilgili anlaşmayı imzalayarak,

çalışmaları esastır. Piyasa katılımcıları, teminatlarını birden fazla banka kullanarak sunabilir.

ğ) Piyasa katılımcısı tarafından sunulan teminat mektubu dışındaki tüm teminatlar, mer-

kezi uzlaştırma bankası, teminat mektupları ise Piyasa İşletmecisi tarafından muhafaza edilir.

h) Merkezi uzlaştırma bankası, Piyasa İşletmecisi adına katılımcı bazında piyasa faali-

yetlerine ilişkin kendisine sunulan teminat tutarına, Piyasa İşletmecisi lehine rehin koyar.

ı) Piyasa katılımcısının madde 132/Ç’de belirtilen süreler içerisinde avans ve fatura

ödemelerini gerçekleştirememesi durumu dışında, dengeleme mekanizması ve dengesizliklerin

uzlaştırılmasına ilişkin ödeme ve tahsilatlar teminatlar kullanılarak yapılamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım

çağrısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve PMUM tara-

fından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından da aynı

gün içerisinde ilgili görevli perakende satış şirketine ve iki iş günü içerisinde ilgili serbest tü-

keticilere bilgi verilir.”
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“c) Görevli perakende satış şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış ol-

duğu çekişler sebebiyle, görevli perakende satış şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu

enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından PMUM tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bil-

dirimi takip eden 2 nci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için sistem

gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görevli perakende satış şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış ol-

duğu çekişler sebebiyle, görevli perakende satış şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu

enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından PMUM tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bil-

dirimi takip eden ikinci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için sistem

gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(3) Yapılan itirazın veriş-çekiş ölçüm değerlerine veya 17 nci maddenin ikinci fıkra-

sının (a) ve (b) bentleri uyarınca oluşturulan kategorilerin toplam tüketim değerlerine ilişkin

olması halinde;

a) TEİAŞ’ın ilgili birimleri ya da ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kendisine yapılan

itirazı, itiraz süresinin bitiş tarihini takip eden 15 gün içerisinde ilgili piyasa katılımcısına ve

Piyasa İşletmecisine sonuçlandırarak bildirir.

b) Belirlenen süre içerisinde TEİAŞ’ın ilgili birimleri ya da ilgili dağıtım lisansı sahibi

tüzel kişi tarafından Piyasa İşletmecisine sonuçları bildirilmeyen başvuruların haklı olduğu

varsayılarak Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi hesaplamalarında değerlendirilir.

c) Piyasa İşletmecisi TEİAŞ’ın ilgili birimleri ya da ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel

kişi tarafından kendisine sonuçları bildirilen itirazları 5 iş günü içerisinde sonuçlandırır ve iti-

razın haklı bulunması durumunda gerekli düzeltme işlemi yapılır. Yapılan düzeltme piyasa ka-

tılımcısına yazılı olarak veya PYS üzerinden bildirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) TEİAŞ ve dağıtım şirketleri tarafından 1/10/2012 tarihine

kadar OSOS kurulmasına ilişkin çalışmalarını tamamlar. Bu sürenin bitimine kadar, OSOS ku-

rulum işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, OSOS kurulum yükümlülüğü saklı kalmak

kaydıyla, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş değerlerinin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 81 inci

maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe; Geçici 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere, aşa-

ğıdaki Geçici 24 üncü ve Geçici 25 inci maddeler eklenmiştir.

“Görevli perakende satış şirketinin kayıt işlemleri

GEÇİCİ MADDE 24 – (1) Dağıtım şirketleri ile 27/9/2012 tarihli ve 28424 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına

İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında kurulacak olan görevli perakende satış şirketleri en geç

1/2/2013 tarihine kadar gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere Piyasa İşletmecisine

başvurur.”

“17 nci maddeye ilişkin uygulama işlemleri

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) 17 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulacak

kategorilere ilişkin hususlar, 1/1/2013 tarihine kadar Kurul kararı ile belirlenir.

(2) 17 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulacak kategorilere ve dağıtım

şirketine ilişkin uzlaştırma işlemleri, 1/7/2013 tarihine kadar birlikte gerçekleştirilir.

(3) Toplam Tüketim Tahmini Belirleme Metodolojisi 1/4/2013 tarihine kadar Kurum

tarafından yayımlanır.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2009 27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 1/10/2009 27363

2- 26/11/2009 27418 Mükerrer

3- 17/4/2010 27555

4- 6/11/2010 27751

5- 20/2/2011 27852

6- 3/11/2011 28104

7- 3/3/2012 28222

8- 18/9/2012 28415
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki (ee) tanımı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ee) Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, böl-

gesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Perakende satış şirketleri ise 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden elektrik ener-

jisi ithalatı faaliyetini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görevli perakende satış şirketleri, ithal ettikleri elektrik enerjisinin serbest olmayan

tüketicilere satışını, 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan 29, 34 ve 38 nu-

maralı tanımlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“29. Müşteri: Toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, dağıtım şirketleri ve ser-

best tüketicileri,”

“34. Perakende satış hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketler tarafından, elek-

trik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat gibi

diğer hizmetleri,”

“38. Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, böl-

gesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,”

“58. Görevli Perakende Satış Şirketi: 27/9/2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul

ve Esaslar kapsamında perakende satış lisansı verilen şirketi veya on altıncı maddenin beşinci

fıkrası kapsamında görevlendirilen şirketi,”

“59. Son kaynak tedarikçisi: Görevli perakende satış şirketini,”
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“60. Son kaynak tedariği: İkili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın al-

makta olan bir serbest tüketicinin, tedarikçisinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımının,

ikili anlaşma kapsamında öngörülen ödemelerin zamanında yapılmaması hali dışında, herhangi

bir nedenle sonlandırılması halinde bulunduğu bölgedeki son kaynak tedarikçisinin bu serbest

tüketiciye yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar, elektrik enerjisi ve/veya kapasite

temin etme yükümlülüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ a) Linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü şist, dalga ve jeotermal kaynaklar açısından;

enerji kaynağına ilişkin yakıt temin anlaşması veya enerji kaynağının kullanım hakkı ya da di-

ğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetki sahibi

gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğunun,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin

dört numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beş numaralı alt bendi yürürlükten

kaldırılmıştır.

“4) Perakende satış lisansı başvuruları açısından, iki milyon TL tutarında,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görevli perakende satış şirketleri veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin, lisans sü-

relerinin bitiminden önce ve öngörülen süreler içerisinde lisanslarını yenilemek üzere Kuruma

başvurmamaları halinde Kurum tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması için gereken

önlemleri alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kişinin lisans süresi sona ermeden önce lisansını sona

erdirmek istemesi halinde, söz konusu lisans kapsamındaki faaliyeti sürdürecek yeni bir tüzel

kişi lisans alıncaya kadar lisans sona erdirilmez. Görevli perakende satış şirketinin lisans süresi

sona ermeden önce lisansını sona erdirmek istemesi halinde, söz konusu lisans kapsamındaki

faaliyeti sürdürecek başka bir tüzel kişi Kurul tarafından belirleninceye kadar lisans sona er-

dirilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek

üzere beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Görevli perakende satış şirketinin lisansının sona ermesi veya lisansının Kurul tara-

fından iptal edilmesi halinde, görevli perakende satış şirketinin nasıl belirleneceğine ilişkin

usul ve esaslar, Kurul tarafından belirlenir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve yedinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kal-

dırılmış ve aynı maddeye yedinci fıkradan sonra gelmek üzere, aşağıdaki sekiz, dokuz ve onun-

cu fıkralar eklenmiştir.

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen bölgelerde dağıtım faali-

yetini yürütmekle yükümlüdür.”

“ Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, her yıl Aralık ayı sonuna kadar, gelecek 5 yıl için,

tahmin edilen elektrik enerjisi puant güç taleplerini, ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi miktarını

Kuruma bildirirler.”

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, dağıtım bölgelerinde 10/7/2009 tarihli ve 27284

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli

aydınlatma tesislerinin kurulmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi

ve işletilmesinden sorumludurlar.”

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarına kayıtlı olan dağıtım bölgesindeki sa-

yaçların okunmasından ve elde edilen verilerin ilgili tedarikçiye bildirilmesinden sorumludur.”

“Kayıp ve kaçak enerji miktarı dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından temin edilir

ve bu enerjiye ilişkin maliyetler ilgili mevzuat kapsamında tarifeye yansıtılır.”

“Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 1/1/2013 tarihinden itibaren

ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (h) ve (s)

bentleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (ı) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve aynı fıkraya aşağıdaki (aa), (bb) ve (cc) bentleri eklenmiştir.

“ı) İştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik

toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabileceği,”

“r) Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, tedarik ettiği ve bu

kapsamda yaptığı satışlar ile lisansları kapsamındaki dağıtım bölgesinde, tedarikçilerden elek-

trik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tüketicilere ait kayıtların tutulacağı, puant taleplerinin

kaydedileceği ve sayaç kayıtlarının izleneceği,”

“aa) Perakende satış şirketlerinin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine

getirebilmesi için gerekli olan bilgilerin talep edilmesi halinde sağlanacağı,”

“bb) Dağıtım şirketinin, iş ve işlemlerinde bağımsız olarak hareket etmek ve karar al-

makla yükümlü olduğu; dağıtım şirketini kontrol eden gerçek ve/veya tüzel kişilerin, dağıtım

şebekesinin işleyişine ve yönetimine müdahale edemeyeceği,”

“cc) Dağıtım şirketi ile dağıtım şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip üretim ve pera-

kende satış şirketlerinin yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvan-

ları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yar-

dımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin farklı kişi-

lerden oluşturulmasının zorunlu olduğu; dağıtım şirketinde görevli olan söz konusu yönetici-

lerin, ilgili ana şirketin dağıtım ile perakende satış ve/veya üretim faaliyetlerini birlikte izlemek,
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koordine etmek, yönetmek, denetlemek gibi amaçlarla veya bu etkileri doğurabilecek şekilde,

ilgili ana şirket bünyesinde veya kontrolünde olan şirketlerde oluşturulan; kurul, yönetim kurulu

ve benzeri yapılanmalarda görev alamayacağı,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere, aşağıdaki altı,

yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“Perakende satış şirketleri, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketicilere

perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetinde bulunabilir.”

“Elektrik enerjisinin perakende satışı dışındaki faturalama ve tahsilat gibi hizmetler, li-

sanslarında yer alması kaydıyla, perakende satış hizmeti olarak perakende satış şirketleri tara-

fından yürütülür.”

“Görevli perakende satış şirketleri, lisanslarına kayıtlı olan bölgelerdeki serbest olma-

yan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmemiş olan tüketicilerin

elektrik enerjisi ve kapasite talebini karşılamakla yükümlüdürler.”

“Görevli perakende satış şirketleri dışındaki perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler,

lisansları kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışlarını sadece ikili anlaşmalarla ya-

pabilirler.”

“Görevli perakende satış şirketi, lisansına kayıtlı olan dağıtım bölgesinde son kaynak

tedariği yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sorumludur.”

“Perakende satış şirketleri, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsa-

mında dağıtım şirketleri tarafından talep edilen bilgileri, 30 gün içerisinde ilgili dağıtım şirke-

tine sunmakla yükümlüdür.”

“Görevli perakende satış şirketi, lisansına kayıtlı olan dağıtım bölgesinde Aydınlatma

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aydınlatma için gerekli olan elektrik enerjisi ve/veya kap-

asitenin temin edilmesinden sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı

fıkraya aşağıdaki (j), (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

“d) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlemeye tabi

tarifelerin Kuruma teklif edileceği,”

“h) Hizmet verilen tüketiciler ile ilgili olarak, bölgelerindeki dağıtım şirketlerinin ilgili

mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan bilgilerin

ilgili dağıtım şirketlerine verileceği,”

“j) Görevli perakende satış şirketleri, lisanslarına kayıtlı dağıtım bölgelerinde elektrik

enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen te-

darikçisini seçmemiş olan tüketicilere perakende satış ve perakende satış hizmeti götürüleceği,”

“k) Görevli perakende satış şirketlerinin iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi

veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik

enerjisi satın alabileceği,”
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“l) Görevli perakende satış şirketinin, iş ve işlemlerinde tüketicilere; ilgili dağıtım şir-

ketinin devamı niteliğinde olduğu izlenimi verebilecek aynı marka, logo ve ana şirket unvanı

gibi hususların kullanılmasından ve bu nitelikteki açıklama ve beyanlardan kaçınmakla yü-

kümlü olduğu,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görevli perakende satış şirketi;

a) serbest tüketiciler ve serbest olmayan tüketicilere yapılan satış faaliyetleri için,

b) serbest tüketicilere yapılan satışlar bakımından, tedarikçisini seçmemiş serbest tü-

keticilere yapılan satışlar, ikili anlaşmalarla yapılan satışlar ve daha önce tedarikçisini seçmiş

olup, tekrar görevli perakende satış şirketinden enerji alan serbest tüketiciler için

ayrı hesap tutar ve bu hesaplar arasında çapraz sübvansiyon yapamaz. Kurul tarafından

bu hesaplardan bir kısmının bir arada tutulmasına karar verilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek

üzere dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, hukuki ayrıştırma çerçevesinde

bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere uygunluk sağlamak

için aldıkları tedbirleri, kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri ile birlikte, Kurum tarafından belirlenen

formata uygun olarak, her yıl Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum

tarafından yıl içerisinde yapılan izleme faaliyetleri ile söz konusu bildirimler birlikte değer-

lendirilerek, hukuki ayrıştırmanın etkin bir şekilde uygulanması için alınması gereken ek ted-

birler, her yıl Kasım ayı sonuna kadar Kurula sunulur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 44 – 27/9/2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan, Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

kapsamında verilecek olan perakende satış lisansı için ilana çıkılmaz.

Görevli perakende satış şirketi, 1/1/2013 tarihinden itibaren, kısmi bölünme ve diğer

devir işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ilgili mevzuat kapsamında sunmakla yükümlü

olduğu hizmetleri dağıtım şirketinden hizmet alımı yoluyla temin eder. Ancak bu fıkra kapsa-

mındaki hizmet alımı 6 (altı) aydan fazla olamaz.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ikinci fıkrada belirtilen hizmet alımı süresince, li-

sansları kapsamında perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetlerini de yürütebilirler.

Görevli perakende satış şirketlerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları

yönetim ve destek hizmetlerine (muhasebe, finans, hukuk, insan kaynakları gibi) ait birimler,

kendileri tarafından oluşturulur veya bu hizmetler, hizmet alımı yoluyla karşılanabilir. Dağıtım

şirketleri, bu hizmetlere ilişkin alımlarını, 1/1/2016 tarihinden itibaren ilgili ana şirketten ve

bu şirketin kontrolünde olan şirketlerden temin edemezler.

Dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren

farklı fiziksel ortam ve bilgi sistemleri alt yapısı kullanarak hizmet verirler.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fık-

rasında yer alan (m) tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Muafiyetli üretim miktarı: Her bir dağıtım bölgesinde, LÜY kapsamında yenile-

nebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesisle-

rinde ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlası elek-

trik enerjisi miktarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel

kişilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin

elektrik enerjisi tüketimi ve bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinde ya da tesisle-

rinde üretilecek elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi

sayılır. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yetkilen-

dirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Görevli perakende satış şirketi ile dağıtım şirketi iş ve iş-

lemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bir OSB dağıtım şebekesine bağlanan bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesis-

lerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi, OSB dağıtım lisansı sahibi

tüzel kişi tarafından iki ve üçüncü fıkralarda belirlenen usule uygun olarak tespit edilir ve bu

enerjiyi satın almakla yükümlü bölgesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketine bildi-

rilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı

olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve işletilen,

a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her

fatura döneminde sisteme verilen net elektrik enerjisi ile
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b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üre-

tilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi

için tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı,

ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli perakende satış şirketi tarafından YEK

Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan satın alınır. Bu fiyatlar ilgili

üretim tesisinin sisteme enerji vermeye başladığı tarihten itibaren on yıl süreyle uygulanır.”

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tüzel kişilerce kurulan mikro kojene-

rasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, görevli perakende satış şirketi

tarafından YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde belirlenen en düşük fiyattan, tesisin sisteme

enerji vermeye başladığı tarihten itibaren on yıl süreyle, satın alınır.”

“(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçek kişilerce kurulan mikro koje-

nerasyon tesisleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında kurulan kojenerasyon tesislerinin

işletilmesi esnasında, 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında sisteme verilen enerji hariç,

sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji, ilgili mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlen-

dirilir. Ancak bu enerji miktarı PMUM ve görevli perakende satış şirketi tarafından ödemeye

esas alınmaz.”

“(6) Bir tüketim tesisi için kojenerasyon tesisine ilaveten mikro kojenerasyon ve/veya

yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulması halinde sisteme ve-

rilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda

söz konusu miktar ilgili mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu

enerji miktarı için PMUM ve görevli perakende satış şirketi tarafından ödeme yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki elektrik enerjisi ilgili görevli pera-

kende satış şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş kabul edilir ve YEKDEM kapsamında

değerlendirilir.”

“(2) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki elektrik enerjisi görevli perakende

satış şirketi tarafından sadece Kurul onaylı perakende satış tarifesi kapsamındaki abonelere sa-

tılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Görevli perakende satış şirketi 20 nci maddenin birinci fıkrası kap-

samında satın almakla yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura dö-

nemi için yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar;

a) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlediği ihtiyaç fazlası

üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen fiyatlarla çarparak yapılacak

ödemeyi belirler,
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b) Bu fıkranın (a) bendine göre belirlediği bedele, 23 üncü madde uyarınca belirlediği

bedeli ilave ederek ilgili fatura dönemi için yapılacak toplam ödemeyi bulur,

c) Bu fıkranın (b) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri önce kaynak ba-

zında toplayarak kaynak bazında yapılacak ödemeyi belirler,

ç) Bu fıkranın (c) bendine göre kaynak bazında belirlediği bedelleri toplayarak ilgili

fatura dönemi için PMUM’a bildireceği lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedeli (LÜYTOB)

belirler,

d) Bu fıkranın (ç) bendi uyarınca bulduğu miktarı PMUM’a piyasa yönetim sistemi

üzerinden her ayın ilk altı günü içerisinde bildirir,

e) PMUM tarafından kendisine yapılan ödemeyi ilgili üreticilere öder.

(2) Görevli perakende satış şirketi, birinci fıkra hükümlerine göre PMUM’a bildirdiği

bedelin kendisine eksik ödenmesi halinde birinci fıkra kapsamındaki ödemeleri aynı oranda

eksik yapar. PMUM’un önceki fatura dönemlerinden kalan eksik ödemesini ilgili fatura döne-

minde fazla ödeme şeklinde yapması halinde fazla kısım eksik ödeme yapılan üreticilere payları

oranında ödenir.

(3) Görevli perakende satış şirketleri 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında satın

almakla yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye yapacağı ödeme tutarını hesap-

lamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar;

a) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlediği ihtiyaç fazlası

üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düşük fiyatla çarparak ya-

pılacak ödemeyi belirler.

b) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen altı gün

içerisinde, dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim

fiyatı ilgili tüzel kişiye bildirir.

c) İlgili tüzel kişi tarafından düzenlenen faturanın görevli perakende satış şirketine

tebliğ tarihini izleyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kişinin bildireceği banka

hesabına yatırır.

(4) Görevli perakende satış şirketinin, birinci fıkrada belirlenen istisna dışında, ödemede

temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin

19 uncu, 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri uyarınca görevli perakende satış şirketi tarafından

yapılan iş ve işlemlere, işlemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren üç gün içerisinde itiraz

edebilir.”

“(2) Görevli perakende satış şirketi, itiraz tarihinden itibaren üç gün içerisinde itiraza

konu işlemi yeniden inceleyerek gerekmesi halinde düzeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, bu Yönetmelik kapsamın-

daki üretim tesisleri arasında ayrım yapamaz.”

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ticarete

konu edilemez, üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında tüketime sunulamaz. Bu

Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek dağıtım sistemine verilen

ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin görevli perakende satış şirketi tarafından satın alınarak

YEKDEM kapsamında satılması ile bu Yönetmelik kapsamında tüzel kişilerce kurulan mikro

kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin görevli

perakende satış şirketi tarafından satın alınarak perakende satış tarifesi yoluyla satılması bu

hükmün istisnasıdır.”

“(4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi, ilgisine

göre dağıtım şirketi veya görevli perakende satış şirketi tarafından ihtar edilerek aykırılığın gi-

derilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre

zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi,

tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde doğrudan veya görevli

perakende satış şirketinin bildirimi üzerine dağıtım şirketi tarafından engellenebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım lisansı sahibi kişilerce tahsil edilebilecek baş-

vuru bedeli her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Görevli perakende satış

şirketlerinin bu Yönetmelik kapsamında fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve iş-

lemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık işletim ücreti ise her yıl 31 Aralık tarihine kadar

Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle yükümlü olduk-

ları bedeller saklıdır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2011 28001

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2012 28229
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki 22, 23 ve

25 numaralı tanımlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“22. Perakende satış hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketler tarafından, elek-

trik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilât gibi

diğer hizmetleri,”

“23. Perakende satış sözleşmesi: Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için,

görevli perakende satış şirketi ile müşteriler arasında Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

hükümleri çerçevesinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik

olarak yapılan ticari faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmeyi,”

“25. Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, böl-

gesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik

enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiye doğrudan başvurur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere

altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında yapılan bağlantı gücü değişiklikleri hakkında, dağıtım şirketi

tarafından beş iş günü içerisinde ilgili tedarikçiye yazılı olarak bilgi verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere dokuzuncu fıkra

olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Perakende satış sözleşmesi asgari olarak; hizmet verilmesine ilişkin şartları, 11/8/2002

tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

hükümlerine uygun olarak ilgili abone grubuna uygulanacak tarife, sözleşme süresi ve sözleş-

menin feshi gibi hükümleri içerecek şekilde düzenlenir ve görevli perakende satış şirketi ile

müşteri arasında imzalanır. Görevli perakende satış şirketi, imzalanan her bir perakende satış

sözleşmesi hakkında ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye imza tarihini izleyen üç gün içe-

risinde yazılı olarak bilgi verir.”
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“Perakende satış sözleşmesinde bahsi geçen binanın veya tesisin mülkiyetinin kime ait

olduğu konusunda ise müşterinin beyanı esas alınır ve bu hususta ayrıca bir belge istenmez.

Söz konusu bina veya tesisin mülkiyetine ilişkin olarak üçüncü bir şahıs tarafından görevli pe-

rakende satış şirketine bir şikâyette bulunulması halinde görevli perakende satış şirketi tara-

fından müşteriye perakende satış sözleşmesi yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı bir belgeyi

altı iş günü içerisinde sunması istenir. Müşterinin perakende satış sözleşmesi yapıldığı tarihteki

beyanını kanıtlayıcı bir belgeyi görevli perakende satış şirketine sunmaması halinde, bu kişilere

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yapılacak işlemler uygulanır.”

“Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen müşterinin perakende satış sözleş-

meleri iptal edilir ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda

bulunulur. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında yapılacak işlemler

perakende satış sözleşmesinde yazılı olarak belirtilir ve müşteriye görevli perakende satış şir-

ketince yetkilendirilen bir görevli tarafından sözlü olarak da belirtilir.”

“İkili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüke-

ticinin tedarikçisinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımının, ikili anlaşma kapsamında

öngörülen ödemelerin zamanında yapılmaması hali dışında, her hangi bir nedenle sonlandırıl-

ması halinde, ilgili görevli perakende satış şirketi söz konusu tüketiciye son kaynak tedariği

kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu serbest tü-

ketici görevli perakende satış şirketi tarafından konuyla ilgili olarak kendisine yapılan bildirim

tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde perakende satış sözleşmesinin imzalanması için il-

gili görevli perakende satış şirketine başvuruda bulunmak zorundadır. Söz konusu sözleşme

son kaynak tedariği kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite temininin başladığı tarihten

itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, lisansı kapsamında hizmet verdiği tüm

müşterilere, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin aynı kalitede hizmet verir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin olarak;

a) Tespit,

b) Süre,

c) Tüketim miktarı hesaplama,

d) Tahakkuk,

e) Ödeme,

yöntemleri ile diğer usul ve esaslar, ilgili görevli perakende satış şirketinin de görüşü

alınarak, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma sunulur ve Kurul

onayı ile uygulamaya konulur. Bu yöntemlerde Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra

olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında;

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, müşteri sayacından ödeme bildirimine esas tüketim

dönemleri itibarıyla dönem sonu endekslerini okur ve birbirini takip eden iki dönem arasındaki

endeks farkı müşterinin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.”

“c) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından düzenlenen ödeme bildirimi, son

ödeme tarihinden en az on gün önce müşteriye tebliğ edilir. Ödeme bildirimlerinin tebliği ile

ilgili olarak, görevli perakende satış şirketi, dağıtım şirketinden hizmet alımı yapabilir. Bu kap-

samdaki hizmet alımı, 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki süre sınırlama-

sına tabi değildir.”

“Sayaç okuma bedeli, her yılın Ekim ayının sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel

kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“j) Görevli perakende satış şirketi ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin müşteri hiz-

metleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hatalı bildirimlere karşı, müşteri tarafından fatura tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içe-

risinde perakende satış şirketine itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü

ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile müşterinin bir önceki tüketim döneminde

ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda müşteri,

bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihinden önce ödeyebilir. Bu durumda

müşteriye 24 üncü madde hükümleri uygulanmaz.”

“İtiraz, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından başvuru tarihini izleyen en

geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.”

“İtirazın dağıtım şirketini ilgilendiren hususlarla ilgili olduğunun tespit edilmesi halin-

de, itiraz geliş tarihinden itibaren perakende satış lisansı sahibi tarafından iki iş günü içerisinde

dağıtım şirketine iletilir. Dağıtım şirketi itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren on iş günü

içerisinde inceleme sonuçlarını perakende satış şirketine bildirir. İnceleme sonuçları Perakende

satış şirketi tarafından en geç üç iş günü içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Müşterinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında öngörülen

ödemeleri zamanında yapmaması halinde, nihai tüketicilere enerji tedarik eden lisans sahibi

şirketlerin bildirimi üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ta-

rafından elektriği kesilir. Söz konusu durum iki gün içerisinde dağıtım şirketi tarafından ilgili

tedarikçiye bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, müşteri tarafından ödenecek kesme-bağ-

lama bedeli, kesme - bağlamanın dağıtım şirketi tarafından perakende satış lisansı sahibi tüzel

kişiye bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır. Fiilen elektriği

kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – Dağıtım ve görevli perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından,

faaliyet konuları ile ilgili olarak arıza bildirimi, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ih-

barları, şikâyetler ve benzeri konularda yapılan başvuruların cevaplandırılması için yirmidört

saat kesintisiz hizmet verecek şekilde, yeterli donanım ve personele sahip müşteri hizmetleri

merkezleri kurulur.”

“Müşteri hizmetleri merkezinin telefon ve faks numaraları ile internet adresi ödeme

bildirimlerinde yer alır. Dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, müşteri hiz-

metleri merkezlerinin müşterilere yönelik çağrı hizmetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya

aynı kaynaktan hizmet alımı yapabilirler. Bu kapsamdaki hizmet alımı, Elektrik Piyasası Lisans

Yönetmeliğinin Geçici 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki süre sınırlamasına tabi değildir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Müşterilerin bilgilendirilmesi görevi, ilgili tüzel kişinin müşteri hizmetleri merkezleri

tarafından yürütülür. İlgili tüzel kişiler, müşterilere ücretsiz olarak verilmek üzere film, kitap,

broşür, katalog gibi araçlar hazırlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, müşterinin talebi halinde ve

her takvim yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere, bulunması halinde müşterinin geçmiş

oniki aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini ayrıntılı şekilde gösteren belgeyi ücretsiz olarak

sunar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi ile Geçici 7 nci maddesi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki 12 numaralı

tanım aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

“12. Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, böl-

gesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri

ile ikinci fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bir önceki takvim yılındaki tüketimi serbest tüketici limitini geçmeyen ancak, içinde

bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini görevli perakende satış şirketine taahhüt

eden ve bağlantı anlaşması veya abonelik sözleşmesindeki bağlantı gücü veya sözleşme gücü

dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,”

“f) İçinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini görevli perakende satış

şirketine taahhüt eden ve bağlantı anlaşmasındaki bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak

hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen yeni tüketiciler.”

“Birinci fıkranın (e) ve (f) bentleri kapsamında serbest tüketici niteliği kazanmış tüke-

ticilerin gerçekleşen tüketimlerinin başvuru tarihindeki serbest tüketici limitinin altında kalması

halinde, bu hususun tespitini izleyen oniki ay boyunca tüketim miktarlarına bakılmaksızın ser-

best tüketici hakkından yararlanamaz. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi

ve/veya kapasite satın alır. Görevli perakende satış şirketi, gerçekleşen tüketimin serbest tüketici

limitinin altında kalması halinde uğrayacağı zararın tazmini için, serbest tüketici limiti ile baş-

vuru sahibinin talep tarihinde tabi olduğu abone grubuna uygulanan enerji tarifesine ilişkin be-

delin çarpımı sonucu bulunan miktarın % 10'unu geçmeyecek bir tutar üzerinden teminat ala-

bilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıda şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Serbest tüketicilere ilişkin kayıtlar, iletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler

için TEİAŞ, dağıtım sistemi üzerinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tüketiciler

için ise dağıtım şirketleri tarafından güncel halde tutulur. Bu kapsamda oluşturulacak veri ta-

banında kullanılmak üzere her bir serbest tüketiciye, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi

tüzel kişiler tarafından Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çer-

çevesinde bir “Serbest Tüketici Sayaç Kayıt Numarası” verilir. Dağıtım şirketi tarafından ve-

rilen “Serbest Tüketici Sayaç Kayıt Numarası”, görevli perakende satış şirketine bildirilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Serbest tüketiciler, tedarikçilerinin ikili anlaşmaları kapsamında taahhüt ettikleri elek-

trik enerjisi ve/veya kapasiteyi sağlayamadığı durumlarda, 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde,

bölgelerindeki görevli perakende satış şirketinden son kaynak anlaşmaları kapsamında elektrik

enerjisi ve/veya kapasite satın alır.”

“Tüketicinin talebi üzerine veya tüketicinin onayının ibraz edilmesi şartıyla tedarikçi

ikili anlaşma imzalamadan önce, serbest tüketicinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiden ve/veya serbest tüketicinin bir önceki tedarikçisinden; mevcut olması

halinde bir önceki takvim yılına ait tüketim miktarlarını, mevcut olmaması halinde içerisinde

bulunulan yıla ait tüketim miktarlarını, tüketim yük eğrisini ve usulsüz ve/veya kaçak elektrik

kullanıp kullanmadığını gösteren bir belge talep edebilir. Söz konusu talep ilgili tüzel kişi ta-

rafından on işgünü içerisinde karşılanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere, başlığıyla bir-

likte 10/A maddesi olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tedarikçi değişiklikleri

MADDE 10/A – Görevli perakende satış şirketlerinden elektrik enerjisi tedarik etmekte

olan tüketicilerin taleplerine ilişkin olarak yapılacak tedarikçi değişiklikleri, 1 Ocak, 1 Nisan,

1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde uygulamaya girer.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine birinci fıkradan sonra

gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Perakende satış şirketleri, hizmet verilen tüketiciler ile ilgili olarak, bölgelerindeki

dağıtım şirketlerinin talep tahmini yapabilmesi için gerekli olan verileri talep tarihinden itibaren

30 (otuz) gün içerisinde sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/4/2006 26129
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki 36, 40 ve 44 numaralı

tanımlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“36. Perakende satış hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketler tarafından, elek-

trik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat gibi

diğer hizmetleri,”

“40. Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, böl-

gesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,”

“44. Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler: TEİAŞ, TETAŞ, dağıtım lisansı sahibi

tüzel kişiler ile görevli perakende satış şirketlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üze-

re, dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kayıp ve kaçak enerji miktarı dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından temin edilir.

Kayıp kaçak bedeli, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas

alınarak hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Görevli perakende satış şirketleri tarafından serbest olmayan tüketici-

lere, serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmemiş olan tüketicilere ve son kaynak

tedariği kapsamındaki tüketicilere yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için hazırla-

nan perakende satış tarifesi; perakende satış fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve

esaslardan oluşur.

Perakende satış hizmet tarifesi; ilgili dağıtım bölgesinde yer alan serbest olmayan tü-

keticilere, serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmemiş olan tüketicilere ve son

kaynak tedariği kapsamındaki tüketicilere verilen perakende satış hizmetine ilişkin fiyat ile ta-

rifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

Perakende satış ile perakende satış hizmeti tarifeleri Perakende Satış Hizmet Geliri ile

Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak

hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – Elektrik piyasası hesap planı, düzenlemeye tabi unsurlar ve raporla-

maya ilişkin tebliğ ile ilgili mevzuattaki diğer hükümler uyarınca hesaplanan ve tanımlanan

gelir farkı düzeltme bileşeni ve yatırım farkı düzeltme bileşeninden oluşan düzeltme bileşenleri

toplam tutarının, lisansların sona ermesi veya iptali durumunda ilgili tarifelere yansıtılmasını

sağlamak üzere gerekli düzenlemeler Kurumca yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-

bilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasında yer alan (ş) ve (v) tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ş) YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM): Bu Yönetmelik kapsamındaki yeni-

lenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin

bizzat ve LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölge-

lerinde bulundukları görevli perakende satış şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar,

süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,”

“v) YEKDEM katılımcısı: YEKDEM’e tabi olan her bir lisanslı üretim tesisi veya gö-

revli perakende satış şirketlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişile-

rin bölgesinde bulundukları görevli perakende satış şirketi aracılığıyla faydalanacakları YEK

Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Muafiyetli üretim miktarını satın almakla yükümlü olan görevli perakende satış

şirketleri, bölgelerindeki muafiyetli üretim miktarı için 31 Ekim tarihine kadar EK-2 başvuru

dilekçesi ile YEKDEM’e kayıt olmak için Kuruma başvurmak zorundadır.”

“(3) YEKDEM’e kayıt olmak isteyen üretim lisansı sahipleri ile bölgelerindeki muafi-

yetli üretim miktarı için YEKDEM’e başvuru yapacak görevli perakende satış şirketleri başvuru

dilekçesi ekinde bu Yönetmelikte ve 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre alınacak Kurul ka-

rarı ile belirlenecek ekleri sunar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrik enerjisi mua-

fiyetli üretim miktarı kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler, tesislerinin işletmeye girdiği ta-

rihten itibaren 10 yıl süreyle, bölgesinde bulundukları görevli perakende satış şirketleri aracı-

lığıyla YEKDEM’den yararlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) LÜY hükümleri uyarınca dağıtım sistemine verilecek muafiyetli üretim miktarı

için görevli perakende satış şirketleri adına, kaynak bazında, YEKDEM portföyü altına DUY

hükümleri uyarınca UEVÇB ve sayaç kaydı yapılır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Muafiyetli üretim miktarı için YEKDEM katılımcısı olan görevli perakende satış

şirketleri kendi dağıtım sistemleri içindeki OSB ve serbest bölgelerde yerleşik yenilenebilir

enerji kaynaklarından LÜY kapsamında üretim yapan tesisler de dahil, muafiyetli üretim mik-

tarına ilişkin kaynak bazında saatlik tahminlerini kaynak bazında tanımlanmış her bir UEVÇB

için toplam olarak, her bir gün için, önceki gün saat 09:00 itibariyle MYTM tarafından belir-

lenecek şekle uygun olarak MYTM’ye bildirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen LÜYTOB

tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“LÜYTOB: Her bir fatura dönemi için “j” görevli perakende satış şirketi tarafından

bölgesindeki muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel

kişilere ödenecek toplam bedeli (TL),”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler

nam ve hesabına YEKDEM katılımcısı olan her bir görevli perakende satış şirketine ödenecek

YEK bedeli (YEKBEDj) kendilerince LÜY ilgili hükümlerine göre hesaplanmış olan ve 13 üncü

madde uyarınca YEKTOB hesabında kullanılan LÜYTOB değeridir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üretim lisansı sahibi her bir YEKDEM katılımcısına ödenecek bedel PMUM ta-

rafından; muafiyetli üretime ilişkin ödenecek toplam bedel ise ilgili görevli perakende satış

şirketleri tarafından LÜY ilgili hükümleri uyarınca hesaplanır.”

“(3) İlgili perakende satış şirketi tarafından hesaplanan toplam bedelin PMUM’a PYS

üzerinden bildirilmesini müteakip PMUM 13 üncü madde uyarınca YEKTOB hesabını ger-

çekleştirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(4) Görevli perakende satış şirketleri satın aldıkları muafiyetli üretim miktarını ikili

anlaşmalar ve/veya tarife kapsamında satamaz, ancak YEKDEM kapsamında değerlendirir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/7/2011 28001
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1’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.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 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 düzenlen-

miştir.

Tanımlar

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 yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik

ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden

biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayım-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde

tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-1’de belirtilmekle birlikte, ilgili GTİP’in karşısında

belirtilen standart veya standartlar kapsamına girmeyen ürünü,

e) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı iti-

bariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan

ürünü veya örneği,

f) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya stan-

dartlara uygun olmama ihtimalini,

g) Risk analizi: EK-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip

yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte

yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürü-

nün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve

risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
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ğ) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari ol-

madığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla

ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

h) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) EK-1’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) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfa-

sının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü

kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini

takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü,

dördüncü, beşinci, altıncı veya yedinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluş-

turulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

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 belgeli bir ürün ol-

ması ve A.TR’li olduğunun kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilmesi halinde ithal edi-

lebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

b) Ancak, Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yö-

netmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tuta-

bilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağla-

madığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

(2) Şahsi eşya, numune olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler

için, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
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(3) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendi-

rilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 7/3/1954

tarihli ve 6326 sayılı 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.

(5) AQAP, GMP belgesi veya otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üreti-

mine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin kendi

ihtiyaçları için EK-1’de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, kullanıcı tarafından

bu belgelerin elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebilece-

ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(6) EK-1’de standardı belirtilen ürünlerin TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi ola-

rak 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.

(7) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tara-

fından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla

piyasaya arz edilebileceğine dair EK-5’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e

yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan

oluşturulur.

(8) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü,

dördüncü, beşinci, altıncı veya yedinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlen-

dirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin fiili denetime yönlendirilip

yönlendirilmeyeceği TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre tespit edilir.

Risk analizi

MADDE 8 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan et-

tiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak

risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakan-

lıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebilece-

ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetim-

leri, ilgili standarda veya standartlara uygun olarak TSE tarafından yapılır.

30 Aralık 2012 – Sayı : 28513 (2. Mükerrer) RESMÎ GAZETE                                     Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



Fiili denetim

MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, EK-2’de belirtilen belgeler

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tari-

hinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önce-

den yazılı bildirimde bulunması durumunda, TSE tarafından ilave süre verilebilir. İki iş günü

veya TSE’nin verdiği ek süre içerisinde kullanıcının belgeleri TAREKS’e yüklememesi halinde

başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim, başvuru sırasında belirtilen;

a) EK-1 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 yapı-

labilir.

(4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin

tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incele-

mesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Av-

rupa 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 EK-3’teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS’e yük-

lenir. TSE’nin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde

testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebi-

leceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. TSE’nin bilahare yapacağı uygunluk de-

netiminin olumsuz sonuçlanması halinde, keyfiyet olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle

birlikte ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer bel-

geler 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 refe-

rans numarası oluşturulur.

(8) İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır

ve keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. Ancak, ithalatçı ürünün EK-1’de veya üçüncü

fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep eder ve yedi iş günü içe-

risinde EK-4’teki belgeyi TAREKS’e yüklerse ürün bu 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 de-

netim 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 Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 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

idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans num-

arasının, gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tara-

fından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

(2) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında

112013019865484, 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 122013017554484,

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 132013016724484 ve Savunma Sanayii Müste-

şarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta 142013012727484 olarak

belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde

yer alan Bakanlığa ait alana kaydedilir. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin,

ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda EK-1’deki tabloda belirtilen standartlar dahil olmak

üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürün-

lere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluştu-

rulması, 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.
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İdari 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 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette

Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mev-

zuat uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Res-

mî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine

Dair Tebliğe (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya

Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2012/1), 15/2/2013 tarihinden itibaren 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, ithalatçının talebi halinde, Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk

Denetimine Dair Tebliğe (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) göre sonuçlandırılır.

(2) Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğin (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2012/1) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası 30/6/2013 (dahil) tarihine kadar uygulan-

maya devam olunur.

(3) 15/2/2013 tarihine kadar Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Teb-

liğin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) EK-1’inde yer alan 8307.10.00.00.19 GTİP’i

8307.10.00.00.12 ve 8307.10.00.00.18 GTİP’leri olarak, 8307.90.00.00.19 GTİP’i ise

8307.90.00.00.13 ve 8307.90.00.00.18 GTİP’leri olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin;

a) Geçici Madde 1’i 1/1/2013 tarihinde,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 1/7/2013 ta-

rihinde,

c) Diğer maddeleri 15/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

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

JAPONYADAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN 

RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ‒ (1) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında yer alan ve

11/3/2011 tarihinden sonra sevkedilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Gü-

venliği ve Denetimi: 2013/5); Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2013/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19) ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen

Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20) uyarınca ilgili

kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürün-

lerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk

yazısı aranır.

(2) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 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 sevkedilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler

için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Ener-

jisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır.

(3) Anılan Tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü birinci ve ikinci fık-

ralarda tanımlanan ürünlerin ithalatında uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 ‒ (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/3)

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı lis-

tede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esas-

ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer

alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-

miştir.

İthalatçı

MADDE 4 ‒ (1) Ek-1 sayılı listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı alan geri ka-

zanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan 39.01-39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddeleri, münhasıran

Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında

ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilir.

(3) Ek-1 sayılı listede yer alan 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde

İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığından uygun görüş alan sanayiciler ithal edebilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan maddelerin ithalatında birinci fıkrada belirtilen

koşullar aranmaz.

(5) Ek-1 sayılı listede yer alan 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13

GTİP’li atıkların ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan

edilmesi ve nihai ürün olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması ha-

linde birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(6) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların vulka-

nize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün kabul

edilir ve birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(7) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 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) Ek-1 sayılı 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 (Ek-5) almak için başvurur.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gel-

mesinden en az üç iş günü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-3),

b) Bilgi formu (Ek-4),

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgenin bir örneği,

ç) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merci-

inden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1 sayılı listede atığın madde açılımında be-

lirtilen 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 merci-

inden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit içer-

mediğine dair belge ve tercümesi,

f) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların nihai ürün

olarak ithalinde ürünün özelliklerini gösteren üretici beyanının bir örneği.

(3) İthalatçı veya temsilcisi bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 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, Ek-1 sayılı listedeki atık-

ların 5 inci maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonu-

cunda;

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 olma-

dığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygun-

luk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-6) 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 hakları-

mız doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler

yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.
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İstisnai durumlar

MADDE 7 ‒ (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Ulus-

lararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol

(MARPOL-78 Protokolü) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin se-

ferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya doğ-

rudan 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) GTİP itibariyle Ek-1 sayılı listede yer alan ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı,

yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsa-

mında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilci-

sinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci

madde hükümleri uygulanır.

Kapsam dışı

MADDE 8 ‒ (1) Ek-1 sayılı 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 (Ek-7) 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 Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B

sayılı listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ya-

pılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı (Ek-7) düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine

iletilir.

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil

işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B sayılı listelerde yer alması halinde bu ürünlerin

ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(4) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak,

Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi’nin ilgili hü-

kümleri gereği, Ek-2/A ve Ek-2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit

geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük ida-

resine ibraz edilir.

İthali yasak atıklar

MADDE 9 ‒ (1) Ek-2/A ve Ek-2/B sayılı listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler

dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, her-

hangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine ol-

maması gerekir.
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Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10 ‒ (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A

ve Ek-2/B sayılı listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri ka-

zanılması 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 vb. 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, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı,

ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair söz-

leşme.

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, bu atıklar birinci fıkranın (c) ben-

dinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri 6 aylık ra-

porlar 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, Ek-1 sayılı listede yer alan atıklara

ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.

(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) 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.
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(6) Ek-1 sayılı 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, Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların Türkiye

gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 12 ‒ (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden ithalatçılara çevre, dış ticaret ve güm-

rük 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 Ek-1 sayılı listesindeki atıkların, Türkiye gümrük bölgesine girişinde

uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmadığının gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her

türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

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) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/3) 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 45 gün süreyle Çevrenin

Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Gü-

venliği ve Denetimi: 2012/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz

konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ

MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının

özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uy-

gunluk 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 Ek-1 sayılı

listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-

miştir.

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı 12/6/1933

tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslar-

arası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, Uyuştu-

rucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulu-

sal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yö-

nünden uygunluğu Sağlık Bakanlığınca Ek-2’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 kap-

samında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(4) Kontrol belgesinin süresi altı aydır.

Başvuru

MADDE 5 – (1) Kontrol belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat ön-

cesinde Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kontrol belgesi formu (3 nüsha),

c) Proforma fatura veya fatura (3 nüsha),

ç) Analiz sertifikası.
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(2) Doğrudan tüketiciye sunulan maddelerin ithalatında, gerekli hallerde aşağıda belir-

tilen 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) Ek-1 sayılı 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 Yö-

netmelik gereğince düzenlenen kullanım süresi altı ay olan Kontrole Tabi Maddelerin İthaline

Mahsus Ruhsatname aranır. İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç

onbeş 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 re-

fakat etmesi zorunludur.

(2) Ek-1 sayılı 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 madde-

lerin ithalatında, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen bir yıl geçerli Kontrole Tabi Kimyasal Mad-

delerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi aranır. İtha-

latçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç onbeş gün içinde gümrüklerce

onaylanmış belgenin aslı, ilgili gümrük beyannamesinin örneği, fatura ve dağıtıcı firma tara-

fından ithalatçı firmaya düzenlenen ve ithalatın hangi ruhsatnameye istinaden gerçekleştirildi-

ğini gösteren belgeyi Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmekle yü-

kümlüdür.

Gümrük işlemleri

MADDE 7 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idarelerince;

a) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesi gümrük beyannamesinin tescili sı-

rasında 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.
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(2) İlgili gümrük idaresince, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere

ilişkin yapılacak işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Yanlış veya yanıltıcı be-

yanda bulunulduğunun tespiti halinde 8 inci madde hükümleri uygulanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bu-

lunanlar, 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; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 7/9/2005 tarihli ve

2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standar-

dizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Veri bildirimi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve belgeler Sağlık

Bakanlığınca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından

Sağlık Bakanlığına iletilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığının Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2012/4) 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 kırkbeş gün sü-

reyle Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güven-

liği ve Denetimi: 2012/4) 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: 2012/4) kapsamında alınmış kontrol belgeleri, alındıkları tarihten iti-

baren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

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

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ

ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

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 ekli listelerde
belirtilen ürünlerin ithalatına 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
tâbi tutulmak istenen ekli listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin ikinci fıkrası dahilindeki
ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-
miştir.

Ön bildirim

MADDE 4 – (1) Tebliğ eki listelerden;
a) Ek-1/A ve Ek-1/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 Kont-
rollerine Dair Yönetmelik,

b) Ek-2’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmî Kontrollerine Dair Yönetmelik,

hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.
Uygunluk denetimi

MADDE 5 – (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen
ürünlerin ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ek-9 Uygunluk Yazısı düzen-
lenir.

(2) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapı-
mında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve
ürünün mevzuatına uygun olması halinde Ek-9 Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.

(3) Uygunluk yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığına ibrazı gerekir.

(4) Uygunluk yazısı;
a) Ek-1/A ve Ek-1/B kapsamı ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,
b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de yer alan ürünler için ithalatçıya iletilir.
(5) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer al-

ması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir
uygunluk yazısı düzenlenir.
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Uygunsuzluk yazısı

MADDE 6 – (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli

olarak Ek-10 Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir

ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

Veteriner Giriş Belgesi

MADDE 7 – (1) Ek–1/A ve Ek–1/B kapsamı 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) Ek-1/A ve Ek-1/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 Yö-

netmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik

sanayii vb. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kul-

lanılmak 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) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-5’te yer alan ürünlerin ithalatında uygunluk yazısı

düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol

Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınması için Ek-8 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 baş-

vurulur.

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9 – (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A kapsamı ürünler için 4 ay,

b) Ek-3 ve Ek-5 kapsamı ürünler için 6 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 uy-

gunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek–1/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 hay-

vanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hay-

vanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kul-

lanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
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(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve uygunluk yazısı dü-

zenlenmesi kaydıyla, Ek-1/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 kapsamın-

daki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, Ek-1/A ve

Ek-1/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, koz-

metik sanayii vb. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde

kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda uygunluk yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzen-

lenmez.

(4) Tebliğ eki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek

istenen;

a) Ek–1/A ve Ek–1/B sayılı listelerde yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kont-

rollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kap-

samı dışında olması,

b) Ek–2’de yer alan ürünlerin gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen

amaçlar dışında kullanılacak olması,

c) Ek–4 kapsamı ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması,

ç) Ek–5 kapsamı ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kulla-

nılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması,

d) Ek–6 kapsamı hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması,

e) Ek–2, Ek–5 ve Ek–6 kapsamı 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 onbeş gün içinde Ek-11

Bilgi Formu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;

a) Ek-5 sayılı listede 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, Ek-5 sayılı listede 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) Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
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(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu be-

yan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir.

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli uy-

gunsuzluk yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük ida-

relerince izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(4) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait ol-

mak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçe-

vesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

İdari yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bu-

lunanlar 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) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı,

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mev-

zuat 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) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat De-

netimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) 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 45 gün süreyle 2012/5

sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine tâbidir. Ancak, söz konusu işlemlere bu Tebliğin

lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında alınmış Kontrol Bel-

geleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

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

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithala-

tında çevrenin korunması 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 Ek-1 sayılı

listede yer alan kimyasalların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-

miştir.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında, bunların çevrenin

korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin

tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmi kuruluşlardan denetim isteye-

bilir.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde ithalatçı

kayıt belgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatı için

alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden

Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gerek-

lidir. Bu belgeyi almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili ku-

rumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noter onaylı),

ç) Taahhütname (Ek-4),

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni ‘Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM)

Takip Sistemi’nde yer alan Kayıt Talep Yazısı,
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e) Üzerinde firmanın açık ismi ve “OTİM İthalatçı Kayıt Belgesi” ifadesi bulunan, İt-

halatçı 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 lev-

hası istenmez.

(3) 2011 yılı içerisinde verilmiş olan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında

Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi, 2013 yılı için geçerli değildir.

2011 yılında veya öncesinde bu belgeyi almış olan firmalar, Çevrenin Korunması Yönünden

Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi almak için birinci fıkra kap-

samında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurur.

Kontrol belgesi

MADDE 6 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi

(Ek-3) alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (2 nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, ma-

lın 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) Ek-1 sayılı listede yer alıp da, aynı zamanda kotaya tabi olan maddeler için Ekonomi

Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthalat Lisansı,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığına başvurulur.

Belgelerin süresi

MADDE 7 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgesi,

düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir; bu süre değiştirilemez.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde 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, Kontrol Belgesinin aslının ve kotaya tabi maddeler için verilmiş

İthalat 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 itha-

latçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış

sureti, Kontrol Belgesinin aslı ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili

firma yetkililerince onaylanmış bir suretini, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini

müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam ola-

rak yerine getirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlen-

dirmeye alınır.

İthalatı yasak kimyasallar

MADDE 9 – (1) Ek-2 sayılı listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dola-

şıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici

İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.

Gümrük işlemleri

MADDE 10 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Re-

jimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Reji-

mine tabi tutulması halinde, Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili

gümrük idaresince aranır.

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) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat De-

netimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithala-

tında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı

listede yer alan katı yakıtların ithalat işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-
miştir.

İthalatçı
MADDE 4 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithalatı, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığından alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı
Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ticaret Sicil Ga-
zetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden
onaylı), vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri ve Ek-2’de yer alan taahhütname ile birlikte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur. Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla
kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçı-
lardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) 2012 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri, Ek-2’de yer alan taahhütnamenin ve
noter onaylı imza sirkülerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesi halinde, 2013 yılı so-
nuna kadar geçerli olacak şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yenilenir. Kayıt Belgesinin
verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerli-
liğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt
Belgesinin yenilenmesi halinde Ek-2’de yer alan taahhütname yeniden Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına verilir.

(4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerlidir
ve bu işlemlere esas teşkil eder.

Kontrol belgesi
MADDE 5 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtları ithal etmek isteyen ithalatçı

veya temsilcisi tarafından aşağıda sayılan belgelerle birlikte, yakıt Türkiye gümrük bölgesine
gelmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kontrol Belgesi (Ek-6) almak üzere başvurulur.

a) Proforma faturanın bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi (yakıtı
kendi ihtiyacında kullanmak üzere ithal eden sanayiciler hariç),

b) Kontrol Belgesi formu (1 adet),
c) İmza sirküleri fotokopisi.
(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kontrol Belgeleri takvim yılı

sonuna kadar geçerlidir. Her takvim yılı sonunda, Kontrol Belgeleri Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına iletilerek, kapama işlemi yapılır. Kontrol Belgesi kapama işlemini yapmayan ithalatçı
veya temsilcisinin müteakip talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yakıtı kendi ihtiyacında kullanmak üzere ithal eden sanayiciler Kontrol Belgesi ka-
pama işlemi sırasında ithal edilen her parti yakıta ait ihracatçı faturasının bir örneği ile yeminli
tercüme bürosunca onaylı tercümesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdür.
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Uygunluk denetimi
MADDE 6 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan nu-

mune alınması amacıyla;
a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesinin fotokopisi,
b) Yakıtın her bir parametresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen limit de-

ğerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca
onaylı tercümesi,

c) İthalatçı firma aracılığıyla ithal edilecek her parti yakıt için sanayiciler tarafından
verilecek taahhütname (Ek-9),

ç) İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,
ile birlikte, yakıtın boşaltıldığı gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik

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 İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı
(Ek-5) düzenlenir. Alınan numune, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı
veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda 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 bu-
lunması durumunda, Uygunluk Yazısı (Ek-7) düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine
ve ilgili gümrük idaresine bildirilir. Uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı
(Ek-8) düzenlenerek keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine iletilir. Uygunsuzluk Yazısının ithalatçı
veya temsilcisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde, firmanın şahit numune analizlerinin ya-
pılmasını yazılı olarak talep etmemesi durumunda düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili güm-
rük idaresine iletilir.

(4) Isınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen
yakıtın sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması duru-
munda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine sanayi amaçlı veya termik santrallerde kul-
lanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni Kontrol Belgesi düzenlenen yakıt için
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunluk Yazısı verilebilir.

(5) Aynı şekilde sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı
düzenlenen yakıtın termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, it-
halatçı veya temsilcisinin talebi üzerine, termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığınca yeni Kontrol Belgesi düzenlenen yakıt için Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğünce Uygunluk Yazısı 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 ya-
kıtın tamamını temsil edecek şekilde numune alınarak analiz ettirilir. Yakıtın tamamını temsil
eden bu analiz raporu, müteakip Uygunluk Yazısı/Yazıları düzenlenmesinde esas alınır.

Analiz sonuçlarına itiraz
MADDE 7 – (1) Yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmaması du-

rumunda keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde, yazılı talep
üzerine ve giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde şahit numune/numunelerin analizi yap-
tırılır ve yakıtın uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar verilir:

a) Analiz sonuçları uygun çıkan yakıt için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uy-
gunluk Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
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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 tem-
silcisine bildirilir.

c) Numunelerin alınması, torbalanması, gönderilmesi, analize hazırlanması ve muha-
fazası sırasında oluşan durumlar dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünden yeni numune alınması talebinde bulunulamaz.

Teslim tesellüm belgesi
MADDE 8 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan yakıtları sanayide kullanmak üzere Uy-

gunluk Yazısı almış firmalar, ithal edilen yakıtın fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim
tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), Kontrol Belgesinin kapatılması sı-
rasında Kontrol Belgesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdür.

İstisnai durum ve muafiyet
MADDE 9 – (1) Geçici depolama yeri veya antreponun bulunmadığı veya yeterli ol-

madığı durumlarda, yakıt, geçici depolanan eşya statüsünde müsaade edilen yerlerde, aynı yer-
de bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmamak kaydıyla depolanabilir. Bu durumda depolanan ya-
kıtın uygunluk denetimi 6 ncı madde çerçevesinde yapılır.

(2) İthalatçı veya temsilcisi tarafından, Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce,
Ek-3’te yer alan bilgi formunun ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmesi kaydıyla
geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve birinci fıkra kapsamına girmeyen ya-
kıtlar taşıt üstü işleme tabi tutulabilir. Yakıt, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bilgi for-
munda belirtilen alana, varsa diğer yakıtlarla karıştırılmamak koşuluyla depolanır. Numunenin,
yakıt araç üstündeyken veya yakıtın depolandığı alanda alınması halinde, 6 ncı maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen Komisyon gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yakıttan numune alınır
ve Ek-5’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 Ek-3’te yer alan
bilgi formu, firma tarafından yakıtın depolanacağı ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne verilir.
Bu yakıtların uygunluk denetimi yakıtın depolandığı ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce
yapılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 6 ncı maddeye göre yapılan uygunluk de-
netimi sonucunda Uygunluk Yazısı düzenlenene kadar yakıt, piyasaya hiçbir şekilde arz edile-
mez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz, kullanılamaz, kullandırılamaz, eleme işle-
mine tabi tutulamaz ve torbalanamaz.

(3) İkinci fıkra çerçevesinde ithalatı gerçekleştirilmiş olan yakıtların analiz sonucunun
uygun bulunmaması durumunda 6 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır. Bunun
mümkün olmaması durumunda, yakıtın menşeine veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edil-
mek veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ihracı zorunludur.

(4) Ek-1 sayılı listede yer alan 2701.11.00.00.00 GTİP'li antrasitlerin filtrasyon ama-
cıyla, 27.01 GTİP’li 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 Ek-4’te yer alan taahhütnamenin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına verilmesi halinde Uygunluk Yazısı yerine Muafiyet Yazısı verilir ve keyfiyet ithalatçı
veya temsilcisine bildirilir.

(5) Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Kontrol Belgesi
alması zorunlu değildir; ancak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt
İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur.

(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.
Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 11 inci maddedeki yap-
tırımlar uygulanır.
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Gümrük işlemleri
MADDE 10 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında, 9 uncu maddenin

ikinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan
uygunluk denetimi sonucunda düzenlenen Uygunluk Yazısı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca düzenlenen Muafiyet Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların it-
halatına izin verilmez. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından
karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit
edilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan,

sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenle-
meler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 12 – (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 13 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/7) 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 45 gün süreyle
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Teb-
liği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/7) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hü-
kümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 ve EK-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta

24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon

Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

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 yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik

ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden

biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayım-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde

tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup

Başkanlıklarını,

e) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-1 ve EK-2’de belirtilmekle birlikte, Telsiz ve Teleko-

münikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,

f) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı iti-

barıyla o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan

ürünü veya örneği,

g) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal

Ekipmanları Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

ğ) Risk analizi: EK-1 veya EK-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime

yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bil-

giler; geçmişte yapılan denetimlerin 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,
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h) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari ol-

madığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla

ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

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) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfa-

sının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü

kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece Grup Başkanlığı nezdindeki

işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci veya

ikinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(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 ol-

duğu TAREKS üzerinden beyan edilen tüm ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-

mundan alınan “kurum onayı” elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir.

(5) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) EK-1’de belirtilen ürünlerden A.TR belgeli olanlar ile şahsi eşya, nu-

mune veya kapsam dışı olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürü-

nün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tara-

fından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla

piyasaya arz edilebileceğine dair EK-6’da yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e

yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan

oluşturulur.

(3) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci

fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Risk analizi

MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan et-

tiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilecek EK-1’de yer alan ürünler TAREKS

aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
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(2) EK-2’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.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebilece-

ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-3’te belirtilen belgeler,

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tari-

hinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önce-

den yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili

belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz

olarak sonuçlandırılır.

(2) EK-2’de belirtilen ürünler A.TR 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 refe-

rans 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.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 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

idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans num-

arasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tara-

fından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 11 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal

ettiği bütün ürünlerin her halükârda Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yö-

netmeliği 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.
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(2) EK-1 ve EK-2’de belirtilen ürünlerden “kısa mesaj” hizmeti verebilme özelliğini

haiz cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan 16/5/2009 tarihli

ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kul-

lanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

(3) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluştu-

rulması, 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

15 gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini (IMEI numaraları)

elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.

İdari 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 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette

Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mev-

zuat uygulanır.

Yetki

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Res-

mî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekip-

manlarının İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/8) uygun şekilde

sonuçlandırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Dene-

timi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/8) 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 Ter-

minal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/8) göre

sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

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

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1’de sayılan Yönetmelikler kapsamında olan
ve EK-2’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, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik dü-

zenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik or-
tamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-2’de belirtilmekle birlikte, EK-1’deki tabloda belirti-
len ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,

e) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı iti-
bariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan
ürünü veya örneği,

f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik veya Yö-
netmeliklere uygun olmama ihtimalini,

g) Risk analizi: EK-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürü-
nün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve
risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ğ) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari ol-
madığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla
ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

h) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ifade eder.
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TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) EK-1’de yer alan Yönetmelikler kapsamında olan ve EK-2’de belir-

tilen 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) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfa-

sının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü

kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini

takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü

veya dördüncü fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen

ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Şahsi eşya veya numune olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürün-

ler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal

edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi ta-

rafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur.

İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bi-

lim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini

müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tara-

fından TAREKS’e yüklenmesi 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.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü

veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin fiili denetime yönlendirilip

yönlendirilmeyeceği TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre tespit edilir.
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Risk analizi

MADDE 8 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan et-

tiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak

risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakan-

lıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebilece-

ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetim-

leri ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim

MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-3’te belirtilen belgeler,

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tari-

hinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önce-

den yazılı bildirimde bulunması durumunda TSE tarafından ilave süre verilebilir. İki iş günü

veya TSE’nin verdiği ek süre içerisinde kullanıcının belgeleri TAREKS’e yüklememesi halinde

başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(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 refe-

rans 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.

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 Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 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 ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS referans

numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma

tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.
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İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin,
ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda EK-1’deki tabloda belirtilen ilgili Yönetmelik veya
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 oluştu-
rulması, 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.

İdari 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 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Re-
jimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya
ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Res-
mî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin
İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) uygun şekilde yürüterek so-
nuçlandırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Teb-
liği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) bu Tebliğin yürürlük tarihi itibariyle 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, “CE” İşareti Taşıması Gereken
Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) göre sonuç-
landırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin;
a) Geçici 1 inci maddesi 1/1/2013 tarihinde,
b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası Avrupa Birliği ülkeleri menşeli olmayan ürünler için

1/7/2013 tarihinde,
c) Diğer hükümleri 15/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/10)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 17/5/2002

tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uy-
gunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar
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 yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,

e) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-1’de belirtilmekle birlikte, Oyuncaklar Hakkında Yö-
netmelik kapsamına girmeyen ürünü,

f) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı iti-
barıyla o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan
ürünü veya örneği,

g) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uy-
gun olmama ihtimalini,

ğ) Risk analizi: EK-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürü-
nün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve
risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

h) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari ol-
madığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla
ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerin-

den 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.
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İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci

maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfa-

sının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü
kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci veya
ikinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli, şahsi eşya, numune veya kapsam dışı 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 tara-
fından TAREKS’e yüklenmesi 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.

(3) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci
fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Risk analizi
MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan et-

tiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilecek 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 edilebilece-
ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-2’de belirtilen belgeler,

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tari-
hinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önce-
den yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili
belgelerin kullanıcı tarafından TAREKS’e süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru
olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(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 refe-
rans 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.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 – (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 Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 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
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans num-

arasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tara-
fından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 11 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal

ettiği bütün ürünlerin her halükârda Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik dahil olmak üzere ilgili
tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2011 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 oluştu-
rulması, 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.

İdari 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 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette
Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mev-
zuat uygulanır.

Yetki
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Res-
mî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliğine
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/10) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Bakanlık
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:

2012/10) 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 Teb-
liğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2012/10) göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1’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, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar
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 yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,

e) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-1’de belirtilmekle birlikte, Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,

f) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı iti-
barıyla o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan
ürünü veya örneği,

g) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetme-
liğine uygun olmama ihtimalini,

ğ) Risk analizi: EK-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürü-
nün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve
risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

h) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari ol-
madığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla
ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

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 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.

Sayfa : 242                             RESMÎ GAZETE       30 Aralık 2012 – Sayı : 28513 (2. Mükerrer)

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 242



İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci

maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfa-

sının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü
kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci veya
ikinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli, şahsi eşya, numune veya kapsam dışı 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 tara-
fından TAREKS’e yüklenmesi 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.

(3) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci
fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Risk analizi
MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan et-

tiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler, TAREKS aracılığıyla yapılacak
risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça
belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebilece-
ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-2’de belirtilen belgeler,

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tari-
hinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önce-
den yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili
belgelerin kullanıcı tarafından TAREKS’e süresi içerisinde yüklenmemesi halinde, başvuru
olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(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 refe-
rans 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.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 – (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 Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 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
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans num-

arasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tara-
fından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 11 – (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 oluştu-
rulması, 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.

İdari 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 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Re-
jimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Res-
mî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat De-
netimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/11) uygun şekilde yürüterek sonuçlan-
dırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Gü-

venliği ve Denetimi: 2012/11) 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 Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/11) göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğin EK-1’inde belirtilen, ancak Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat De-
netimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/11) EK-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler
kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğin hükümleri uygulanmaz. Bu
fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için
uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE
UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA

CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/13)

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 düzenlenmiş olan idari para
cezalarının alt ve üst limitlerinin, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 419 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden
değerleme oranı olan % 7,80 (yedi virgül seksen) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2013 ta-
rihinden 31/12/2013 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gi-
bidir:

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/14)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 ve EK-2’de belirtilen ürünlerin, ithalatta

8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri 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, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.
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Tanımlar

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 yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,

e) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-1 ve EK-2’de belirtilmekle birlikte, Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,

f) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı iti-
bariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan
ürünü veya örneği,

g) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uy-
gun olmama ihtimalini,

ğ) Risk analizi: EK-1 veya EK-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime
yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bil-
giler; geçmişte yapılan denetimlerin 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,

h) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari ol-
madığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla
ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

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

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfa-
sının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü
kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
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(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci, ikin-
ci veya üçüncü fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli, şahsi eşya, numune veya kapsam dışı 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 EK-1 ve EK-2 sayılı listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 152013143475484 TAREKS referans
numarası gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana yazılır.

(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tara-
fından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla
piyasaya arz edilebileceğine dair EK-5’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TA-
REKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası
doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci veya
üçüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Risk analizi
MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan et-

tiği 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 edilebilece-
ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-3’te belirtilen belgeler,

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tari-
hinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önce-
den yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili
belgelerin kullanıcı tarafından TAREKS’e süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru
olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(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 refe-
rans 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.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TA-

REKS aracılığıyla yapar.
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(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 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
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans num-

arasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tara-
fından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 11 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal

ettiği bütün ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri 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 oluştu-
rulması, 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.

İdari 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 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Re-
jimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Res-
mî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebli-
ğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/14) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Ba-
kanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2012/14) 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 De-
netimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/14) göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK–1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31/8/2004

tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yö-
netmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Çevre Uyum İzni: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan izni,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Dü-

zenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik or-
tamda 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 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentle-
rinde 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 EK-1’de belirtilmekle birlikte, Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,

g) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı iti-
bariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan
ürünü veya örneği,

ğ) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

h) Risk analizi: EK-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürü-
nün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve
risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ı) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olma-
dığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla
ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ifade eder.
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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

“E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak

TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında “Denetim Başvurusu” başlığı altın-

daki “Ön İzin” alt başlığından “Yeni Başvuru” kutucuğu altındaki “Ürün Grubu Bazında Baş-

vuru” seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (Çevre Uyum İzni) işaretlenmesi

yeterlidir.

(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) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfa-

sının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü

kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece Grup Başkanlığı nezdindeki

işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 7 nci maddenin birinci, ikin-

ci, üçüncü veya dördüncü fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve İstisnalar

MADDE 7 – (1) Şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu kullanıcı tarafından TA-

REKS’te beyan edilen ürünler için Çevre Uyum İzni aranmaz ve ürünün ithal edilebileceğine

dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) A.TR Belgesini ve Çevre Uyum İznini haiz ürünlerin ithalatında TAREKS referans

numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tara-

fından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla

piyasaya arz edilebileceğine dair EK-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TA-

REKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası

doğrudan oluşturulur.
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(4) Kalp pilleri; hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller; endüstriyel kul-
lanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler içindeki pil
veya akümülatörler; bilimsel ve mesleki alanda kullanılan pil veya akümülatörler; sadece uz-
man kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken alet-
ler içindeki pil veya akümülatörler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı
dışında olduğundan TAREKS’te kapsam dışı olarak beyan edilir.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü
veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Risk analizi
MADDE 8 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan et-

tiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilecek 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 edilebilece-
ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-2’de belirtilen belgeler,

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tari-
hinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önce-
den yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili
belgelerin kullanıcı tarafından TAREKS’e süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru
olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(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 refe-
rans 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 tas-
fiyesi, söz konusu ürünlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen derneklere ve/veya
lisanslı atık akü geri kazanım tesislerine geri kazanılmak veya bertaraf edilmek üzere satılması
suretiyle yapılır.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TA-

REKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 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
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.
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TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans num-

arasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tara-

fından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 – (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.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluştu-

rulması, 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.

İdari 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 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Re-

jimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Res-

mî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Teb-

liğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/15) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Ba-

kanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2012/15) 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 De-

netimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/15) göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/16)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 7/6/2011 ta-

rihli 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 Yö-
netmeliği ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kul-
lanılan (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, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-
miştir.

Tanımlar
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 yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik
ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ve (c) bentlerinde
tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup
Başkanlıklarını,

e) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-1’de belirtilmekle birlikte, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vit-
ro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,

f) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı iti-
barıyla o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan
ürünü veya örneği,

g) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yer-
leştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliği’ne uygun olmama ihtimalini,

ğ) Risk analizi: EK-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürü-
nün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve
risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

h) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari ol-
madığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla
ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Tıbbi cihazların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üze-

rinden 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) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfa-

sının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü
kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece Grup Başkanlığı nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci veya
ikinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli, şahsi eşya, numune veya kapsam dışı 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 tara-
fından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla
piyasaya arz edilebileceğine dair EK-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TA-
REKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası
doğrudan oluşturulur.

(3) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci
fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Risk analizi
MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan et-

tiği 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 edilebilece-
ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim
MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-2’de belirtilen belgeler,

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tari-
hinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önce-
den yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili
belgelerin kullanıcı tarafından TAREKS’e süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru
olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(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 refe-
rans 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.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TA-

REKS 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
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans num-

arasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tara-
fından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 11 – (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 Yö-
netmeliği 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 oluştu-
rulması, 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.

İdari 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 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Dış Ticarette Teknik Düzen-
lemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mü-
kerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2011/16)’ne uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Bakanlık Ürün
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Dene-

timi: 2012/16 ) 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
Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/16 ) göre sonuçlandırılır.

(2) EK-1’de belirtilen, ancak Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Gü-
venliği ve Denetimi: 2012/16) EK-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin it-
halatında 45 gün süreyle bu Tebliğin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife
Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/17)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme ma-

teryallerinin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi,

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Re-

jimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalat işlem-

lerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-

miştir.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde 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) Ek-1’ de yer alan materyallerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-2’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 mev-

zuat çerçevesinde gerekli olan belge düzenlenir.

(3) Kontrol Belgesinin süresi 4 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 görül-

mesi halinde, bu materyallerin ithalatı için anılan Bakanlık tarafından Uygunluk Yazısı düzen-

lenir ve ithalatçıya iletilir.
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(2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri

çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ithali uygun görülmeyen materyale

ilişkin Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ilgili gümrük idaresi ve ithalatçı veya tem-

silcisine bildirilir.

(3) Uygunsuz bulunan materyal, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mah-

recine 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) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve De-

netimi: 2012/17) 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 45 gün süreyle

Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:

2012/17) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uy-

gulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

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

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/19)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta ekli listelerde yer alan ürünlerin ilgili tek-

nik 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, Ha-

riçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi

tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-

miştir.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ eki 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 İçki-

lerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

b) 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış

Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-

kında Yönetmelik,

c) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İş-

lenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

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 Meta-

nolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

hükümlerine uygun olması zorunludur.

Uygunluk belgesi

MADDE 5 – (1) Ek-1’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 Ek-2’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) Ek-3’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, nakli ve ithali yapılamaz.

Kapsam dışı

MADDE 8 – (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle Tebliğ eki listelerde yer

almakla birlikte, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanına girmediği

tespit edilen ürünler için ithalatçıya Ek-4 Kapsam Dışı Yazısı verilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 9 – (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Tütün ve Alkol Piyasası Dü-

zenleme Kurumunca düzenlenen uygunluk belgesi veya kapsam dışı yazısı beyannamenin tes-

cili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.

(2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından so-

rumludur.

İdari yaptırımlar

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 Hazır-

lanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

Yetki

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) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2012/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

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

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/20)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C, Ek-2 ve Ek-3’te 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 Ek-1/A, Ek-1/B,

Ek-1/C, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-

miştir.

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin, karşıla-

rında belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği

yönünden uygunluğu, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünler için Kontrol Bel-

gesi, Ek-3’te yer alan ürünler için Kontrol Belgesine ilaveten Uygunluk Yazısı ile belgelenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi

veya Uygunluk Yazısı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(3) Kontrol belgesinin süresi oniki aydır.

(4) Ek-1/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: 2013/4)

hükümleri uygulanır.

Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatı

MADDE 5 – (1) Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında;

a) Ürün gümrüğe gelmeden önce Ek-4’teki Kontrol Belgesi düzenlenir.

b) Ürün gümrüğe geldikten sonra, gümrüğe en yakın Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli

tarafından numune alınarak analiz edilmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı La-

boratuvarlarına veya en yakın Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edilir. Analiz so-

nucunun mevzuata uygun bulunması halinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Ek-5’teki Uy-

gunluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

c) Analiz sonucunda ürünün mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, Halk Sağlığı

Müdürlüğünce gerekçeli Ek-6’daki Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet gümrük idare-

sine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
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Başvuru

MADDE 6 – (1) Kontrol belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat ön-

cesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kontrol belgesi formu (3 nüsha),

c) Proforma fatura veya fatura,

ç) Analiz sertifikası,

d) 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.

(3) Doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda aşa-

ğıda yer alan 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.

(4) Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş, Birliğin mevzuatına göre üretilen ve bel-

gelendirilen ürünlere ilişkin bilgi, belge, test ve analiz sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi halinde

ürünün özelliğine göre Bakanlıkça doğrudan Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı verilir.

Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu ürün

fiziki muayene ve teste tabi tutulabilir.

Bilgi formu

MADDE 7 – (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 gerçekleşmesin-

den sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyannamesi örneğini ve Ek-7’deki bilgi formunu

Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmesi zorunludur.

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilme-

diği 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 iti-

bariyle 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 mad-

deler için numune miktarı 10 kg/L ile sınırlıdır.
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Gümrük işlemleri
MADDE 9 – (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi veya Uygunluk Ya-

zısı, tescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazı-
sının ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(2) Gümrük idarelerince, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen gerekçeli Uy-
gunsuzluk Yazısı kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet
beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.
Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 10 uncu madde hükümleri uy-
gulanır.

İdari yaptırımlar
MADDE 10 – (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; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 7/9/2005 tarihli ve
2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standar-
dizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

Veri bildirimi
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve gerekli belgeler

Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından Sağlık Bakanlığına iletilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığının Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2012/20) 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 sü-
reyle Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği
ve Denetimi: 2012/20) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu
işlemlere uygulanır.

(2) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Gü-
venliği ve Denetimi: 2012/20) kapsamında alınmış bulunan kontrol belgeleri, alındıkları tarih-
ten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA

TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/21)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’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, Ek-1 ve Ek-2’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,
Ek-3’te belirtilen Grup Başkanlıklarınca yapılacak ticari kalite denetimlerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ gıda güvenliği kontrollerini kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve
25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler
ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci ve 11 inci maddelerine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik dü-

zenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik or-
tamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

ç) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,
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 Ek-1 ve Ek-2’de belirtil-

mekle birlikte söz konusu eklerde yer alan standartlar veya Bakanlıkça belirlenen özellikler
kapsamına girmeyen ürünleri,

ı) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün
ithal ya da ihraç edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı,

i) Ticari kalite denetimi: İhracat ve ithalata konu ürünlerin ilgili standarda veya Bakanlık
tarafından belirlenen özelliklere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde
olacak biçimde yapılan denetimini,

Sayfa : 302                             RESMÎ GAZETE       30 Aralık 2012 – Sayı : 28513 (2. Mükerrer)

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 302



j) Ürün Denetmeni: İhracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini
haiz, denetime konu ürünlerin standartlarına veya Bakanlık tarafından belirlenen özelliklere
ilişkin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardımcılarından oluşan personeli,

ifade eder.
Firma veri tabanı
MADDE 5 – (1) Firma bilgilerini kayda alarak güncel tutmak üzere Bakanlık tarafından

bir veri tabanı oluşturulur.
(2) Veri tabanında kayıtlı tüm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili işlemlerde de-

ğerlendirilir.
(3) Firmalar veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesi amacıyla gerekli tüm bilgi-

leri 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 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı
Kontrol Sistemi Tebliği 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 Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ürünlerden ge-

rekli görülenlerin ticari kalite denetimleri Ürün Denetmenleri tarafından yapılır.
(2) Ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili standarda veya Bakanlık tarafından belir-

lenen özelliklere uygunluğunun tespiti amacıyla, risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde
olacak biçimde yapılabilir.

(3) Risk analizi için;
a) Ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava koşulları, işleme ve paketleme işlemleri,

saklama koşulları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ül-
kesi,

b) Firmanın büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme
gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları,

c) Önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar, yurtdışından alınan geri bildirim-
ler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler,

ç) Ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler,
kullanılabilir.
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 8 – (1) Bakanlık, ihracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlara uymayan

ürünlerin ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin ve-
rebilir veya gerektiğinde standardın bazı maddelerinin uygulanmasına istisna getirebilir.

(2) Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu durumları incele-
yerek, ilgili standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olmayan ürünlerin ithalatına izin
vermeye Bakanlık yetkilidir.

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.
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(2) Komisyon, dörder aylık dönemler itibariyle yılda 3 kez olağan toplanarak risk ku-
rallarını 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 sak-
lanır.

İhracatta parti numarası
MADDE 10 – (1) Aynı araç içine konulan veya aynı başvuru kapsamında kontrole su-

nulan tüm ürünler için, ürün sayısına bakılmaksızın tek parti numarası kullanılır.
(2) İhracatta parti numarası, TAREKS’te her bir işletme için belirlenen numara ve de-

netimi yapan Grup Başkanlığının kod numarasının (Ek-3) ardından 1 (bir)’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 dene-
time sunduğu ilk parti için 012345678-68-1 ve sonrakiler için sırasıyla 012345678-68-2,
012345678-68-3, …).

(3) TAREKS referans numarası ile bu numaranın temsil ettiği ihracata konu ürün ara-
sında gerekli bağlantıyı sağlamak için, parti numarası ve ilgili diğer mevzuat uyarınca öngö-
rülen diğer resmî işaretler ambalajın üzerinde yer almalıdır.

(4) Ambalajları üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgileri bu-
lunmayan ürünler ihraç edilemez.

(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,

Ek-3’te yer alan Grup Başkanlıklarına yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kulla-
nıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan
“E-İmza 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 Düzenle-
meler ve Standardizasyon Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile kabul edilen Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, ilgili Türk standardının
hükümleri veya Bakanlık tarafından belirlenen özellikler çerçevesinde denetime tâbi tutulur.

(2) Fiili denetim duyusal inceleme, tartma veya ölçme yoluyla muayene ve gerektiğinde
fiziksel ve 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 bel-
geleri sunmakla yükümlüdür.

(4) Denetimler, denetlemeye elverişli yere en yakın Grup Başkanlığına TAREKS üze-
rinden yapılan başvuru üzerine gerçekleştirilir.

Numune alımı
MADDE 13 – (1) Ürünün laboratuvar analizinin gerektiği durumlarda, denetime tâbi

ürünler için belirlenen miktarlarda numune alınır.
(2) Numuneler Ürün Denetmeni ile firma tarafından birlikte mühürlenir, üzerlerine tu-

tanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve aynı şahısların imzalarını taşıyan etiketler konulur.
Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir numune tutanak karşılığı firmaya teslim edilir.
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(3) Numune alımı sonrasında, firmanın Grup Başkanlığında kalan numuneyi geri alma
hakkı olduğu ve söz konusu numuneyi geri alabileceği süre Ürün Denetmenlerince numune
kartı üzerinde belirtilir.

(4) Denetim sonunda alınan numuneler, 45 günü geçmemek üzere, ürünün çeşidine
göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun gideril-
mesine kadar saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde firma numuneleri geri ala-
bilir.

(5) Geri alınmayan numuneler, geliri Döner Sermaye İşletmesi hesabına kaydedilmek
üzere satışa çıkarılır. Satılamayacak kadar bozuk veya az miktarda olan numuneler ile bekleme
süresi sonundan itibaren 2 ay içerisinde satılamayan numuneler usulüne uygun olarak imha
edilir.

(6) İthalatta ve geri gelen üründe numune alımı sonrasında 3 nüsha tutanak düzenlenir.
Düzenlenen tutanakların bir nüshası firmaya, bir nüshası ilgili gümrük idaresine iletilir.

Laboratuvar analizi
MADDE 14 – (1) Alınan numuneler Bölge Müdürlükleri laboratuvarlarında ya da Ba-

kanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda analiz edilir.
(2) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak analiz sonucunu bir

raporla tespit eder.
(3) Numunelerin laboratuvar dışındaki analizleri denetimle görevlendirilen Ürün De-

netmeni tarafından gerçekleştirilir.
Laboratuvarların yetkilendirilmesi
MADDE 15 – (1) Ticari kalite denetimleri için gerekli analizler Bölge Müdürlüğü La-

boratuvar Müdürlükleri tarafından yapılır. Laboratuvar bulunmayan, iş hacminin yoğun olduğu
yerlerde ya da diğer gerekli durumlarda, söz konusu muayene ve deneylerin yerine getirilebil-
mesi için kamu ve özel laboratuvarlar yetkilendirilebilir. Ancak, birden fazla analizin yapıldığı
durumda Bölge Müdürlüğü Laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul edilir.

(2) Muayene ve deneylerin gerektirdiği koşullara göre, yetkilendirilecek laboratuvar-
ların binası ve genel özellikleri, istihdam durumu, teknik altyapısı, kayıt sistemi ve analiz yön-
teminin uygun olması gerekir.

(3) Yetkilendirilen özel laboratuvarlar gerekli durumda denetlenebilir. Yapılan dene-
timlerde laboratuvarın yetersiz olduğunun tespiti halinde yetkisi iptal edilir.

İhracatta denetim
MADDE 16 – (1) İhracatta denetim, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden

itibaren en geç 24 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.

(3) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili standarda ya da Bakanlık tarafından belirlenen
özelliklere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Aşağıdaki durumlarda fiili denetim yapılmaksızın ürünlerin ihraç edilebileceğine
dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur:

a) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünler,
b) İlgili merci tarafından tevsik edilmek kaydıyla, müteahhitler tarafından yurt dışında

alınan inşaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamında işçilerin ihtiyacı olan ürünler,
c) Hariçte İşleme Rejimi ve Bedelsiz İhracat kapsamı ürünler,
ç) Kapsam dışı ürünler.
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İhraç partisinin geri çevrilmesi
MADDE 17 – (1) Yapılan ihracat denetimi sonucunda, ürünün kontrole hazır olmaması,

ilgili standartta ya da Bakanlık tarafından belirlenen özelliklerde yer alan toleransları aşması
ve/veya mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi veya denetim için fir-
manın hazır bulunmaması durumlarında ürün geri çevrilir.

(2) Geri çevrilen ürünün bir kısmı veya tamamı firma tarafından ilgili standarda ya da
Bakanlık tarafından belirlenen özelliklere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler
için yeniden denetim başvurusu yapılması gerekir.

İthalatta denetim
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü
fıkrası çerçevesinde yapılır.

(2) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, Ek-4 Başvuru Formu ve
eki belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru tarihini takip eden en geç
1 iş günü içinde TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir ya da firma tarafından ilgili Grup
Başkanlığına sunulur. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Baş-
kanlığınca 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 24 saat içerisinde ilgili gümrük idaresinde başlanır.

(5) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili standarda ya da Bakanlık tarafından belir-
lenen özelliklere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda TAREKS referans numarası oluş-
turulur.

(6) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak it-
halatının fiili denetiminde, ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas alı-
nır.

(7) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün fiili denetime tabi tutulması yerine, ihraç
edilen ürün ile aynı olduğunun tespiti yeterlidir.

(8) Aşağıdaki durumlarda fiili denetim yapılmaksızın ürünlerin ithal edilebileceğine
dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur:

a) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünler,
b) Kapsam dışı ürünler.
İthal ürünün reddedilmesi
MADDE 19 – (1) Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili standarda veya Ba-

kanlık tarafından belirlenen özelliklere ya da mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun
tespit edilmesi durumlarında ürün reddedilir. Bu durum, ilgili gümrük idaresi ve firmaya yazıyla
ayrıca bildirilir.

(2) Reddedilen ürünün bir kısmı veya tamamı verilen süre içinde firma tarafından ilgili
standarda veya Bakanlık tarafından belirlenen özelliklere uygun hale getirilebilir. Uygun hale
getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusu yapılması gerekir.

Etiket ve işaretleme
MADDE 20 – (1) Etiketleme ve/veya işaretlemede, ürünün ilgili standardında ya da

Bakanlık tarafından belirlenen özelliklerde belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu mevzu-
atta düzenleme bulunmaması halinde etiketleme ve/veya işaretleme işlemi, ürün ambalajı üze-
rinde olması gereken bilgilerin silinmeyecek ve yeknesak biçimde ambalaj üzerine basılması
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veya ambalajın ayrılmaz bir parçası halinde etiketlenmesi, ayrıca ambalajın bir kenarında oku-
naklı ve açık bir şekilde görünmesi; bunun mümkün olmaması halinde ambalajların paletlen-
mesi ve söz konusu bilgilerin paletin ayrılmaz bir parçası halinde etiketle, açık ve okunur şe-
kilde 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 21 – (1) Denetim sonucu uygun olanlar dâhil, denetlenmiş ürünler gerektiği

takdirde ikinci kez denetlenebilir.
Denetim sonucuna itiraz
MADDE 22 – (1) Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte en geç 2 iş günü içinde

itiraz edebilir.
(2) İtiraz başvurusu, üründen alınan şahit numune ve varsa laboratuvar raporuyla birlikte

en geç 1 iş günü içinde Grup Başkanlığınca Bölge Müdürlüğüne iletilir.
Bilirkişi Heyeti
MADDE 23 – (1) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve düşüncesini bildirmek üzere

üç kişilik “Bilirkişi Heyeti” Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya yardımcı-
sının 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 hısım-
larından olduğu veya ortağı veya beraber iş gördüğü kişi veya memur ve hizmetlisi bulunduğu
takdirde, Heyete katılamaz ve yeni üye seçilir.

(4) İtiraz konusu ürünün denetimini yapan görevliler Heyette yer alamaz.
İtirazın değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Bilirkişi Heyeti, firmanın itiraz başvurusu üzerine derhal toplanır ve

anlaşmazlık konusunu ilgili standartta veya Bakanlık tarafından belirlenen özelliklerde yer alan
hükümlere göre inceleyerek, 24 saat içinde gerekçeli raporunu ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.

(2) Heyet raporu, denetim sonucunu doğrularsa ürün geri çevrilir veya reddedilir, farklı
sonuç olduğu takdirde, Heyetin kararı esas alınır.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 25 – (1) Ürünlerin ihraç veya ithal edilebileceğine dair TAREKS referans

numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde
kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına veya ithalatına izin verilmez.

(2) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozis-
yonu, firma unvanı, vergi numarası ve miktarı gibi bilgilerin söz konusu ürünlere ilişkin firma
tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgilerle aynı olması gerekir.
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İhracatta Kontrol Belgesi
MADDE 26 – (1) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talepte

bulunması halinde, ürünün ilgili standarda veya Bakanlık tarafından belirlenen özelliklere uy-
gunluğunu belirten Kontrol Belgesi kâğıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ilgili standarda veya Bakanlık tarafından belirlenen özellik-
lere uygun olmadan (kapsam dışı, hariçte işleme rejimi, bedelsiz ihracat ve benzeri) ihracına
izin verilen ürünler için kâğıt ortamında Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Kontrol Belgesi’nin 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 Kontrol Belgesi ilgili Grup Baş-
kanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

TAREKS referans numarası kapsamındaki bilgilerde değişiklik yapılması
MADDE 27 – (1) İhraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasına ilişkin

geçerlik süresi içinde olmak üzere, devir ve ifraz ile gideceği ülke, taşıma şekli ve çıkış güm-
rüğüne dair değişiklik işlemleri TAREKS aracılığıyla firma tarafından yapılabilir.

(2) Söz konusu devir, ifraz ve ülke değişikliği gibi işlemler öncesinde kâğıt ortamında
düzenlenen Kontrol 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 yö-
nelik değişiklik yapılamaz.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 28 – (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

üzerinden yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 2011/53 sa-

yılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yet-
kilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kulla-
nıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

Bilgilerin gizliliği
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen denetim işlemleri ile ilgili olanlar

da dâhil, tüm bilgi ve belgelerin üçüncü taraflarla paylaşımı Genel Müdürlüğün iznine tâbidir.
İdari yaptırımlar
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bu-

lunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Dış Ti-
carette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Döner Sermaye
MADDE 31 – (1) Her türlü denetim ve belgelendirme masrafları firmalar tarafından

Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
(2) Masraflara ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca be-

lirlenir.
Yetki
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik ön-

lemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 33 – (1) Bakanlığa ait aşağıda yer alan Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 20/3/1985 tarihli ve 18700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-

dardizasyon Tebliği (No: 85/1),
b) 15/2/1993 tarihli ve 21497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-

dardizasyon Tebliği (No: 93/1),
c) 2/11/1993 tarihli ve 21746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-

dardizasyon Tebliği (No: 93/8),
ç) 15/4/1994 tarihli ve 21906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-

dardizasyon Tebliği (No: 94/1),
d) 31/7/1995 tarihli ve 22360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-

dardizasyon Tebliği (No: 95/5),
e) 31/7/1995 tarihli ve 22360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-

dardizasyon Tebliği (No: 95/6),
f) 24/1/1996 tarihli ve 22533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-

dardizasyon Tebliği (No: 96/6),
g) 27/10/1997 tarihli ve 23153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-

dardizasyon Tebliği (No: 97/12),
ğ) 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1072 Kestane

Standardının Revizyonuna İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2001/13),
h) 17/7/2002 tarihli ve 24818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen

TS/3074 Kabuklu Fındık ve TS/3075 İç Fındık Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygula-
maya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/19),

ı) 8/3/2003 tarihli ve 25042 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 4953 Nar Standar-
dının Revizyonuna İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/11),

i) 12/3/2004 tarihli ve 25400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS 794
Domates Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ
(No: 2004/18),

j) 3/6/2004 tarihli ve 25481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS 341
Yemeklik Zeytinyağı Standardı ve TS 342 Yemeklik Zeytinyağı-Muayene ve Deney Yöntemleri
Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/30),

k) 13/6/2004 tarihli ve 25491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS
101 Sofralık Üzüm Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ
(No: 2004/32),

l) 3/6/2005 tarihli ve 25834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS 3411
Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin
Tebliğ (No: 2005/19),

m) 7/8/2005 tarihli ve 25899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS
5269 Prina Yağı Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ
(No: 2005/27),

n) 13/11/2005 tarihli ve 25992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 4026 Türk Tif-
tikleri, TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı, TS 1280 İç Antep Fıstığı ve TS 1016 Palamut ve Pa-
lamut Tırnakları Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ
(No: 2005/37),
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o) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-
dardizasyon Tebliği (No: 2006/2),

ö) 6/1/2006 tarihli ve 26045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS 2410
Kültür Mantarları -Taze Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin
Tebliğ (No: 2005/41),

p) 23/3/2006 tarihli ve 26117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS
3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ
(No: 2006/20),

r) 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS 795
Pırasa, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye, TS 1253 Hıyar, TS 886 Yemeklik Ayçiçek
Yağı, TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı, TS 888 Yemeklik Mısır Yağı ve TS 890 Yemeklik Soya
Yağı Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/33),

s) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-
dardizasyon Tebliği (No: 2007/16),

ş) 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-
dardizasyon Tebliği (No: 2007/23),

t) 19/2/2007 tarihli ve 26439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-
dardizasyon Tebliği (No: 2007/28),

u) 18/4/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS 34
Turunçgiller, TS 184 Armut, TS 792 Erik, TS 1073 Kavun, TS 1132 Karpuz ve TS 1898 Yazlık
Kabak Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ
(No: 2007/34),

ü) 4/6/2007 tarihli ve 26542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS 42
Şeftali, TS 1133 Enginar, TS 1205 Taze Biber Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygula-
maya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/40),

v) 18/7/2007 tarihli ve 26586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS
1074 Karnabahar Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ
(No: 2007/44),

y) 28/7/2007 tarihli ve 26596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-
dardizasyon Tebliği (No: 2007/50),

z) 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS
1075 Baş Lahana Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ
(No: 2007/49),

aa) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Stan-
dardizasyon Tebliği (No: 2008/19),

bb) 9/3/2008 tarihli ve 26811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1193 Havuç ve
TS 1255 Patlıcan Standardının Revizyonu ile TS 1133 Enginar Standardının Tadiline İlişkin
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/32),

cc) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 143 Mercimek
(Kabuklu ve İç), TS 1131 Sarımsak, TS 1130 Ispanak, TS 1194 Yeşil Salata ve Marul, TS 793
Kiraz ve Vişne, TS 185 Çilek, TS 791 Kayısı, TS 1206 Sap ve Kök Kereviz ve TS 142 Nohut
Standardının Revizyonuna İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/37),

çç) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 797 Taze Fasulye,
TS 1205 Taze Biber ve TS 1802 Muz Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizas-
yon Tebliği (No: 2008/41),
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dd) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Revize Edilen TS
1275 Kabuklu Ceviz ve TS 1276 Ceviz İçi Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya
Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/53),

ee) 5/4/2009 tarihli ve 27191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 5269 Prina Yağı
Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/26),

ff) 20/6/2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1131 Sarımsak
Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/40),

gg) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1222 Patates
Standardının Revizyonu ve Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/41),

ğğ) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1280 İç Antep
Fıstığı Standardı ve TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç) Standardının Tadiline İlişkin Dış Tica-
rette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/42),

hh) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 141 Kuru
Fasulye Standardının Revizyonu ve Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
(No: 2009/45),

ıı) 5/7/2010 tarihli ve 27632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 141 Kuru Fasulye
TS 142 Nohut TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS 795 Pırasa ve TS 1276 Ceviz (Juglans
Regia L.)-İç Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/35),

ii) 17/9/2010 tarihli ve 27702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 791 Kayısı Stan-
dardının Revizyonu ile TS 100 Elma, TS 792 Erik, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye,
TS 1073 Kavun, TS 1255 Patlıcan, TS 1275 Ceviz (Juglans Regia L.)-Kabuklu, TS 1280
Antepfıstığı-İç, TS 1917 İşlenmiş İç Fındık, TS 3074 Kabuklu Fındık, TS 3410 Çekirdekli
Kuru Üzüm, Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/39),

jj) 16/1/2011 tarihli ve 27817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 886 Yemeklik
Ayçiçek Yağı Standardı’nın Revizyonu ile TS 1133 Enginar, TS 1193 Havuç, TS 1130 Ispanak,
TS 542 İncir Ezmesi, TS 1132 Karpuz, TS 11306 Kivi, TS 541 Kuru İncir, TS 1049 Mahlep,
TS 1222 Patates, TS 89 Salyangoz, TS 1206 Sap ve Kök Kereviz, TS 1131 Sarımsak, TS 1205
Taze Biber ve TS 1194 Yeşil Salata ve Marul Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette
Standardizasyon Tebliği (No: 2011/24),

kk) 8/3/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1279 Kabuklu
Antep Fıstığı, TS 890 Yemeklik Soya Yağı, TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı, TS 888 Yemeklik
Mısır Yağı Standartlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/28),

ll) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (No: 2012/12),

mm) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (No: 2012/18),

nn) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari
Kalite Denetimi Tebliği (No: 2012/21).

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI

AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/22)

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
ve ne şekilde denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firma-
ların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların
hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve
25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler
ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 1 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik dü-

zenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik or-
tamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

ç) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,
d) 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 tem-
silcilerini,

e) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
f) İşletme: Ürünün ihracata hazırlanması amacıyla firmanın merkezinde ya da başka

yerlerde birbirinden bağımsız şekilde firmanın aynı vergi numarasına bağlı olarak faaliyet gös-
teren her bir işletmeyi,

g) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite
konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO, HACCP, GAP ve benzeri bel-
gelerden biri veya birkaçını,

ğ) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvuruları ile Sınıflandırma Belgesi sahibi fir-
maların ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıları (depo, makine, üretim
bandı, laboratuvar vb.), Sorumlu Denetçileri, laboratuvar elemanları ve faaliyetlerini değer-
lendirmek veya denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az biri Ürün Denetmeni ol-
mak üzere en az üç kişiden oluşturulan ekibi,

h) Laboratuvar elemanı: Ürünlerin ilgili standartlarına veya Bakanlık tarafından belir-
lenen özelliklere göre kimyasal ve fiziksel analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünün
özelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya
biyolog),
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ı) Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili standarda veya Ba-

kanlık tarafından belirlenen özelliklere uygun olmama ihtimali çerçevesinde; ürünün niteliği,

üretim dönemi, fiyatı, hava koşulları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama koşulları, taşıma

aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, firmanın teknik altya-

pısı, büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim

tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları, önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar, 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,

i) Sorumlu Denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış, ayrıca

bu Tebliğ uyarınca gerekli eğitimi aldıktan ve yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alarak ba-

şarılı olduktan sonra Bakanlık tarafından düzenlenen Sorumlu Denetçi Belgesini almaya hak

kazanan kişileri,

j) Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili standarda veya Bakanlık tara-

fından belirlenen özelliklere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak

biçimde yapılan denetimini,

ifade eder.

Sınıflandırma

MADDE 4 – (1) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin ihracatta hangi sıklıkla ve ne

şekilde ticari kalite denetimine tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla firmaların işletmeleri

ürün veya ürün grubu bazında olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

(2) Koşulları “A”, “B” veya “C” sınıflarından birine uymakla birlikte bu Tebliğ kapsa-

mında 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.
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Sınıflandırma başvurusu

MADDE 5 – (1) Sınıflandırma başvurusu işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge

Müdürlüğüne (Ek-1) TAREKS üzerinden yapılır. Başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler TA-

REKS’e elektronik ortamda yüklenir veya ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulur.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi dışında başvuru sırasında istenen belgelerin

başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekir.

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 tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ile

yerinde yapılan inceleme sonucunda, işletmenin koşullarına uygun şekilde sınıflandırma yapılır.

Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin sınıflandırma talep edilen ürünlere yönelik olması gerekir.

(3) Kimyasal ve fiziksel analizlerin Bölge Müdürlüğü Laboratuvar Müdürlükleri veya

Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmasının yazılı olarak taahhüt edil-

mesi halinde, sınıflandırma için laboratuvar ve laboratuvar elemanı bulundurma şartı aranmaz.

Personel

MADDE 7 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmelerin, ürünleri ilgili standartlarına veya

Bakanlık tarafından belirlenen özelliklere göre;

a) Denetleyebilmesine imkân sağlayan Sorumlu Denetçi,

b) Ürünle ilgili kimyasal ve fiziksel analizlerin gerekli olması halinde, bu analizleri ya-

pabilecek nitelikte laboratuvar elemanı,

istihdam etmeleri gerekir.
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(2) Sorumlu Denetçi bir firmanın sadece bir işletmesinde çalışabilir. Bir işletmede ça-
lışmak üzere TAREKS kapsamında yetkilendirilen Sorumlu Denetçi, sınıflandırma başvuru-
sunun olumlu sonuçlanması halinde, aynı firmanın diğer işletmeleri de dâhil başka hiçbir firma
için çalışamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetçinin varsa diğer firmalar adına TAREKS kap-
samındaki yetkilerinin hepsi otomatik olarak iptal edilir.

(3) Sorumlu Denetçi sigortalı olarak çalıştığı firma adına TAREKS kapsamında kulla-
nıcı olarak işlem yapabilmekle birlikte, ürünlerin hazırlanmasında sadece sınıflandırma baş-
vurusunda beyan edilen firmanın işletmesinde çalışabilir.

(4) Sorumlu Denetçi şartları uygun olması kaydıyla laboratuvar elemanı olarak görev
yapabilir.

Sınıflandırma Belgesi verilmesi

MADDE 8 – (1) Komisyonun bu Tebliğde belirtilen koşulların sağlandığına dair olumlu
raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Sınıflandırma Belgesi düzenlenmesi ta-
lebi Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

(2) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan belge ilgilisine
imza karşılığı teslim edilmek üzere Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Firmanın TAREKS üzerinden güncelleme yaparak belge kapsamına yeni ürün ilave
edilmesini talep etmesi ve ilgili Bölge Müdürlüğüne belgenin aslı ile birlikte yazılı olarak baş-
vurması durumunda, Komisyonun olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üze-
rine, Genel Müdürlük tarafından eski belge iptal edilir, eski ve yeni ürünlerin bir arada olduğu,
yeni tarihli belge düzenlenir.

(4) “D” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında belge düzenlenmez.
MADDE 9 – (1) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü

emrinde istihdam edilen Ürün Denetmenleri, mühendis ve kimyagerlere, emekli olmalarından
sonra Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın Bölge Müdür-
lüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından ihracatta ticari kalite denetimine tâbi
tüm ürünleri kapsayan Sorumlu Denetçi Belgesi verilir.

Eğitim

MADDE 10 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmeler ve ürünün özelliğine göre özel eği-
tim verilmesi gerekli Sorumlu Denetçi 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.

Belgelerin süresi

MADDE 11 – (1) Sınıflandırma ve Sorumlu Denetçi Belgelerinin geçerlik süreleri dü-
zenlendikleri yıldan sonraki yılın 31 Aralık tarihine kadardır. Bu tarihten sonraki süre uzatımları
12 aylık süre için yapılır.

(2) Belgelerin süre uzatımı için geçerlik süresinin bitiminden önceki 30 Kasım tarihine
kadar, TAREKS üzerinden ve belgenin aslı ile birlikte yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne
başvurulması gerekir. Süre uzatımı başvurusu yapılan belgelerin geçerliği ilgili Bölge Müdür-
lüğünce yıllık dönemler itibariyle 3 defa uzatılabilir.
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(3) Süre uzatımı işleminde, belgelerin arka yüzüne “Belge Geçerlik Süresi 31/12/YIL
tarihine kadar uzatılmıştır.” ifadesi kaşe ya da yazı ile belirtilir, ayrıca tasdik eden kişinin adı,
soyadı ve unvanı ile birlikte imzalanır.

(4) Üç uzatmadan sonra, yeniden belge düzenlenmesine ilişkin talepler ilgili Bölge Mü-
dürlüğünce en geç 15 Aralık tarihine kadar Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

(5) Sorumlu Denetçi Belgesinin süre uzatımında ya da yenilenmesinde eğitim ve sınav
şartı aranmaz. Ancak, sınıflandırmaya ilişkin süre uzatımı ve belge yenileme işlemlerinde ge-
rekli görülmesi halinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapılabilir.

(6) Süresi dolmakla birlikte zamanında süre uzatımı talebinde bulunulmayan belge doğ-
rudan iptal edilir. İptal edilen belgenin aslı en geç 10 iş günü içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne
iade edilir ve belgenin bir örneği ilgili Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe iletilir.

(7) İptal işlemi sonrasında yapılan talepler yeni başvuru olarak değerlendirilir. Sorumlu
Denetçi Belgesinin iptali halinde yeni belge talepleri Sorumlu Denetçilerin yeniden eğitim
programına alınıp sınava tâbi tutulması yoluyla karşılanır.

(8) Belgelerin kaybolması halinde, kayıp ilanının bir örneği yeni belge düzenlenmesi
talebi ile birlikte Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe iletilir.

Değişiklik başvurusu
MADDE 12 – (1) Sınıflandırma başvurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde mey-

dana gelen her türlü değişiklik (Marka Tescil Belgesi ve/veya Kalite Sistem Belgesinin yeni-
lenmemesi ve/veya iptali, Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edilmemesi
ve benzeri.) derhal 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) Firma, sınıflandırmanın iptali ve/veya değişikliği için başvurabilir. Sınıflandırmanın
iptali veya sınıf değişikliği başvurusu, belgenin aslı ile birlikte yazılı olarak ilgili Bölge Mü-
dürlüğüne yapılır. Sınıf değişikliği başvurusu için TAREKS üzerinden ayrıca güncelleme ya-
pılması gerekir. Sınıf değişikliği başvurusunda daha önce sunulan ve geçerliği devam eden bel-
geler tekrar aranmaz.

(3) İşletmenin sınıfına ilişkin her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri, sınıflandırma
için ilk başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilir ve sonuçlandırılır.

Bilgilerin kaydedilmesi
MADDE 13 – (1) Sınıflandırma işlemleri ve belgelere ilişkin bilgiler (sınıflandırma

sonuçları, ilk defa belge düzenlenmesi, süre uzatımı, belgenin iptal edilmesi ve benzeri.) ilgili
Bölge Müdürlüğü tarafından derhal TAREKS’e kaydedilir.

Sınıflandırmanın izlenmesi
MADDE 14 – (1) Sınıfları itibariyle taşıması gereken koşulların sürekliliğinin temini

amacıyla, işletmeler ilgili Bölge Müdürlüğünce yılda en az bir 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 nu-
mune alınarak ticari kalite denetimi yapılabilir.

(3) Olağan denetimler dışında, ihracat denetimlerindeki performansa bağlı olarak ve
diğer bilgiler çerçevesinde gerektiğinde işletmeler ayrıca denetlenebilir.
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(4) Denetimlerde bu Tebliğde belirtilen koşulların yerine getirilmediği ya da devam et-
mediğinin anlaşılması halinde, işletmenin sınıfı uygun şekilde değiştirilebilir veya iptal edile-
bilir.

Sorumluluk
MADDE 15 – (1) Sorumlu Denetçiler ihraç edilecek partilere ilişkin şahit numuneleri

45 günü geçmemek üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı ara-
sında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar, analiz raporu ve ilgili kayıtları ise 5
yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler.

(2) Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, Sınıflandırma Belgesi 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 nede-

niyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçlarını 5 yıl boyunca
saklamakla,

f) İptal edilen veya süresi dolan belgenin aslını ilgili Bölge Müdürlüğüne iade etmekle,
g) Belge kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuata uymakla,
yükümlüdür.
(4) Firma, Sorumlu Denetçinin ya da laboratuvar elemanının işten ayrılması durumun-

da, bunların yerine yeni personel istihdam edeceği zamana kadar belgesini ilgili Bölge Mü-
dürlüğüne teslim eder.

(5) Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanlarının bu Tebliğ hükümlerine aykırı
işlemlerinden firmalar da müştereken sorumludurlar.

İdari yaptırımlar
MADDE 16 – (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, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Dış Ticarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat
uygulanır.

Masraflar
MADDE 17 – (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve bel-

gelendirme ile eğitim masrafları firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
(2) Sorumlu Denetçi adaylarının eğitim, sınav ve belgelendirme masrafları Sorumlu

Denetçi adaylarınca, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
(3) Masraflara ilişkin usul ve esaslar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca be-

lirlenir.
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Yetki

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 19 – (1) Bakanlığa ait aşağıda yer alan Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kalite Denetim

Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33),

b) 29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu

Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılma-

sına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18).

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygu-

lanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33) uyarınca Ticari Kalite Denetim Yeterlik

Belgesi almış olan firmalar ile İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı

Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

(Tebliğ No: 2011/18) uyarınca “A”, “B” ve “C” olarak sınıflandırılmış firmalar koşullarına uy-

gun şekilde bu Tebliğ çerçevesinde yeniden sınıflandırılır.

(2) Sorumlu Denetçi istihdam etmek kaydıyla, bu Tebliğ kapsamında sınıflandırma baş-

vurusunda bulunmayan firmalardan;

a) Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33) uyarınca Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi sahibi olanlar “B”

sınıfı,

b) İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla

Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)

uyarınca “A” olarak sınıflandırılmış olanlar “B” sınıfı,

c) İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla

Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)

uyarınca “B” ve “C” olarak sınıflandırılmış olanlar “C” sınıfı,

olarak 31/12/2013 tarihine kadar kabul edilir. Bu tarihten sonra firmaların koşullarına

uygun şekilde bu Tebliğ çerçevesinde sınıflandırma yapılır.

(3) 31/1/2013’e kadar yapılacak sınıflandırma başvurularında, 5 inci maddede belirtilen

bilgi ve belgelerden Sorumlu Denetçi istihdam edildiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu

Bildirgesi’nin başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık olması şartı aranmaz. Söz konusu başvurular

için, başvuru tarihinde Sorumlu Denetçi istihdam edildiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Bildir-

gesi ile belgelenmesi yeterlidir.

(4) Firmalardan birinci ve ikinci fıkralar kapsamında düzenlenen Sınıflandırma Belge-

leri için ücret alınmaz.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/23)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı lis-

tede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer

alan metal hurdaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik

Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlen-

miştir.

İthalatçı

MADDE 4 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla;

a) Metal hurda ergiterek işlem yapan sanayiciler,

b) Metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunlu-

ğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi,

Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesine sahip sanayiciler,

ithal edebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından

yapılacak değerlendirme neticesinde radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre

edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına) ve radyasyon güvenliği konusunda eğitim

almış personele sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin değerlendirme sonucu gö-

rülecek eksiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda

İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan

sanayicilerin listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.

(4) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir

eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1 ve Ek-2 sayılı liste-

lerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması ha-

linde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

(5) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil

işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2 sayılı listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında

bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
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Metal hurdalara ilişkin özel hususlar

MADDE 5 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda

bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması

gerekir.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri

veya diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından

alınır.

(3) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin ya-

pılacağı 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 kont-

rolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurda-

ların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

(4) İthalatçı, bu maddede belirtilen hükümlere uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri

almaktan sorumludur.

İthali yasak metal hurdalar

MADDE 6 – (1) Ek-2 sayılı listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil

Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve

Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri gereği, Ek-2’de yer alan metal hur-

daların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alı-

nacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar

MADDE 7 – (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1 ve Ek-2

sayılı 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,

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;

a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine veya,

b) Metal hurdaya ön işlem uygulama amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ge-

çici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi alan sanayi tes-

islerine veya,

c) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi

tesislerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans

Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık

Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara,

verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölge-

lerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.
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(2) Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara iliş-

kin bilgiler 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir.

Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8 – (1) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bu-

lunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

İdari yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 9/8/1983

tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Kanunu, dış ticaret ve gümrük 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 son-

radan tespiti durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) İthalata konu metal hurdanın ithalinin yasak olduğunun gümrük işlemleri sırasında

tespiti halinde, her tür cezai hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’nin uluslararası sözleşme-

lerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve dene-

timinde gerekli işlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hü-

kümleri uygulanmaz.

Denetim

MADDE 10 – (1) İthalatçıların bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin

bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

denetlenir.

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) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan

Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/23) kapsamında

alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA GELİR VE TARİFE DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA

DÜZENLEMEYE TABİ UNSURLAR VE RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/1/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Rapor-

lamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan Elektrik Piyasası Endeksi

Değişim Oranı (EPEDO) tanımı, Perakende satış hizmeti tanımı ve Verimlilik Parametresi (X

Faktörü) tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektrik Piyasası Endeksi Değişim Oranı (EPEDO): Elektrik Piyasası Endeksinin be-

lirlenen iki tarih itibarıyla iki değeri arasındaki farkın ilk değere oranını,”

“Perakende satış hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketler tarafından, elektrik

enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat gibi hiz-

metleri,”

“Verimlilik Parametresi (X Faktörü): Lisans sahibi tüzel kişinin verimliliğinin arttırıl-

masının teşvik edilmesi için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer uygulamalardaki performanslar

göz önüne alınarak gelir düzenlemesi kapsamında yüzde cinsinden belirlenen parametreyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Öngörülen sabit ve değişken maliyet oranları, sadece dağıtım lisansı

sahibi tüzel kişiler ile görevli perakende satış şirketlerinin gelir düzenlemeleri kapsamında he-

saplanır.

Sabit maliyet oranı, yıllık gelir gereksiniminin, talep miktarına ve/veya müşteri/kulla-

nıcı sayısına bağlı olarak değişmeyecek kısmının toplam gelir gereksinimine oranını ifade eder.

İtfa tutarı ile hiç talep olmasa dahi katlanılacak net işletme gideri toplamı sabit maliyet olarak

kabul edilir.

Öngörülen sabit maliyet oranına ilişkin olarak, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile

görevli perakende satış şirketleri bu Tebliğin ekinde yer alan GD05 formundaki verileri sağla-

makla yükümlüdürler.

Değişken maliyet oranı, yıllık gelir gereksiniminin, talep miktarına ve/veya müşteri/kullanıcı

sayısına bağlı olarak değişecek kısmının toplam gelir gereksinimine oranını ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, ortalama perakende enerji

satış fiyatı tavanı hesaplamasına ilişkin olarak, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili

tebliğler uyarınca gerekli hesaplamaları yapmak ve verileri istenilen formatta Kuruma sunmakla

yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – Görevli perakende satış şirketleri, ortalama perakende satış hizmet ge-

liri tavanı hesaplamasına ilişkin olarak, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili tebliğler

uyarınca gerekli hesaplamaları yapmak ve verileri istenilen formatta Kuruma sunmakla yü-

kümlüdür.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – Düzenlemeye esas net yatırım harcamalarını, düzenlemeye esas net iş-

letme giderini ve tarife gelirlerini; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler asgari dağıtım sistemi

tesisi ve işletimi ve kullanıcı bağlantılarının tesisi; görevli perakende satış şirketleri asgari pe-

rakende satış ve perakende satış hizmeti alt faaliyetleri bazında ayrıma imkan verecek şekilde

izler.

Dağıtım sistemi tesisi ve işletimi, elektrik enerjisinin dağıtımı için gerekli dağıtım sis-

temi varlıklarının tesisi, işletilmesi ve bakımını içerir.

Kullanıcı bağlantılarının tesisi, bağlantı varlıklarının tesisini içerir.

Perakende satış, elektrik enerjisinin tüketicilere satışını içerir.

Perakende satış hizmeti, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere

sağlanan, faturalama, tahsilat, müşteri hizmetleri gibi hizmetleri içerir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 3 – Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ilgili tarife dönemine ait iletim

bedeli gelirinin gelir farkı düzeltme bileşenlerinin hesaplamasına ilişkin olarak, bu Tebliğin

ekinde yer alan TD.14 formundaki verileri sağlamakla ve bu Tebliğ uyarınca gerekli hesapla-

maları yapmakla yükümlüdür.

TD14 formunda yer alan;

a) Aylık gerçekleşen iletim bedeli geliri, söz konusu ay içerisinde iletim bedeli adı al-

tında tahakkuk eden gelirlerin (1/1/2013 tarihine kadar iletim bedeline özgü desteklenen tutar

(+/-) dahil) toplamıdır.

b) Aylık ortalama EPE, söz konusu ayın ve bir sonraki ayın başlangıç tarihleri itibariyle

açıklanan EPE değerlerinin ortalamasıdır.

c) Aylık gerçekleşen iletim bedeli yıl sonu değeri, söz konusu aya ilişkin gerçekleşen

iletim bedelinin aylık ortalama EPE değerine bölünüp, ilgili tarife yılı EPE kapanış değeri ile

çarpılması suretiyle bulunur.

d) Tarife yılı gerçekleşen iletim bedeli yıl sonu değeri, aylık gerçekleşen iletim bedeli

yıl sonu değerlerinin toplamına eşittir.

e) Tarife yılında elde edebilecek iletim bedeli geliri yıl sonu değeri, tarife yılında TEİAŞ

tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye aylık bazda fatura edilen iletim tutarlarının aylık

ortalama EPE değerine bölünüp, ilgili tarife yılı EPE kapanış değeri ile çarpılması suretiyle

bulunan aylık gerçekleşen iletim bedeli faturalarının yıl sonu değerleri ile tarife yılı iletim

bedeli gelir tavanı gelir farkı düzeltme bileşeninin yıl sonu değeri toplamına eşittir.

f) Tarife yılı iletim bedeli geliri farkı, tarife yılında TEİAŞ tarafından dağıtım lisansı

sahibi tüzel kişiye fatura edilen iletim tutarlarının yıl sonu değeri ile tarife yılı iletim bedeli

gelir tavanı gelir farkı düzeltme bileşeninin toplamından, tarife yılı iletim bedeli gerçekleşen

gelir yıl sonu değerinin çıkartılması ile bulunur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan tablolardan TD10 ve TD11 tabloları yürür-

lükten kaldırılmış, bu tablolara GD01.P, GD02.P ve TD06.P tabloları eklenmiş ve bu tablolar-

dan GD01.D, GD02.D, GD06.2 ve TD14 tabloları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 8 – Bu Tebliğ 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 1 inci maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Tebliğ; elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla elek-

trik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapılabilmesi için perakende satış sözleşmelerinin imzala-

nabilmesi amacıyla, görevli perakende satış şirketlerince perakende satış sözleşmelerinin dü-

zenlenmesinde ve uygulanmasında uyulması gereken usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/3/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin

24 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24.2. 23.1 hükmünde dağıtım şirketi için tanımlanan iş ve işlemler bir OSB dağıtım

lisansı sahibi OSB tarafından kendi bölgesinde kurulu üretim tesisi/tesisleri ve tüketim

tesisi/tesisleri için aynen yapılır ve bulunacak günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarı bu

enerjiyi satın almakla yükümlü görevli perakende satış şirketine bildirilir.”

"24.4. Dağıtım şirketi, 24.1, 24.2, 24.3 hükümlerine göre belirlediği ihtiyaç fazlası

enerji miktarlarından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi sahibi üreticiler için

belirlenen miktarları PMUM’a ve dağıtım bölgesindeki görevli perakende satış şirketine takip

eden ayın 4’üne kadar kaynak bazında, saatlik bazda günlük ve aylık toplam şeklinde ayrı ayrı

bildirir."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve yedinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"25.1. Görevli perakende satış şirketi 24.1, 24.2, 24.3 hükümlerine göre belirlenen ih-

tiyaç fazlası enerji miktarını üretim tesisinin işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle

satın almakla yükümlüdür."

"25.2. Görevli perakende satış şirketi satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası

enerji miktarından;

25.2.1. Tüzel kişilerce mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilmiş olan

kısmını perakende satış tarifesi kapsamında elektrik tedarik ettiği müşterilerine sattığı elektrik

içinde değerlendirir.

25.2.2. Gerçek ya da tüzel kişilerce yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak ku-

rulan üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilmiş olan kısmını ise kendisi üreterek sisteme

vermiş kabul edilir. Bu miktar enerji YEKDEM kapsamında işleme alınır.”

"25.4. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında gerçek kişilerce kurulan mikro kojeneras-

yon tesisleri ile gerçek ya da tüzel kişilerce kurulan kojenerasyon tesislerinin işletilmesi esna-

sında, sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji, ilgili mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında de-

ğerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı için PMUM ve görevli perakende satış şirketi tarafından

ödeme yapılmaz.”

"25.7. Bir tüketim tesisi için kojenerasyon tesisine ilaveten mikro kojenerasyon ve/veya

yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulması halinde sisteme ve-

rilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda

söz konusu miktar ilgili mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu

enerji miktarı için PMUM ve görevli perakende satış şirketi tarafından ödeme yapılmaz."
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"26. İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ MİKTARININ SATIN ALINMASI

26.1. Görevli perakende satış şirketi 25.2.1 hükümlerine göre satın aldığı ihtiyaç fazlası

enerji miktarının birim kWh’ı için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de belirlenen en düşük teşvik

miktarını öder. Ödeme Türk Lirası üzerinden yapılır. Cetvel I’de belirlenen dövizin TL’ye çev-

rilmesinde enerjinin sisteme verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış

kuru kullanılır. Ödemenin yapılabilmesi için;

26.1.1. Görevli perakende satış şirketi her bir üretici için belirlediği günlük ihtiyaç faz-

lası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düşük fiyatın o günkü

TL karşılığı ile çarparak yapılacak ödemeyi belirler.

26.1.2. 26.1.1 hükmü kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen altı gün içerisinde, da-

ğıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili

tüzel kişiye bildirir.

26.1.3. İlgili tüzel kişi tarafından düzenlenen faturanın görevli perakende satış şirketine

Tebliğ tarihini izleyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kişinin bildireceği banka

hesabına yatırır.

26.2. Görevli perakende satış şirketi 25.2.2 hükümlerine göre satın almakla yükümlü

olduğu ihtiyaç fazlası enerji miktarının birim kWh’ı için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de kay-

nak bazında belirlenen teşvik miktarını öder. Ödeme Türk Lirası üzerinden yapılır. Cetvel I’de

belirlenen dövizin TL’ye çevrilmesinde enerjinin sisteme verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılır. Ödemenin yapılabilmesi için;

26.2.1. Görevli perakende satış şirketince, her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç

fazlası üretim miktarı YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında öngörülen fiyatın

TL karşılığı ile çarpılarak yapılacak günlük ödeme miktarı belirlenir,

26.2.2. Görevli perakende satış şirketince her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç

fazlası üretim miktarı ile YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde öngörülen ve ilgili mevzuat

uyarınca belirlenerek dağıtım şirketine bildirilmiş olan destek fiyatıyla çarpılarak yapılacak

aksam destek bedeli belirlenir,

26.2.2.1. Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden fazla

üretim tesisi kurulması halinde yerli ürün kullanım desteği, her bir üretim tesisinden sisteme

verilen günlük ihtiyaç fazlası enerji için 26.2.2. hükümleri ayrı ayrı uygulanarak bulunur.

26.2.3. 26.2.1 ve/veya 26.2.2 hükümlerine göre bulunan bedeller toplanarak ilgili fatura

dönemi için yapılacak toplam ödeme bulunur,

26.2.4. 26.2.3 hükmüne göre her bir üretici için bulunan bedeller kaynak bazında top-

lanarak kaynak bazında yapılacak ödeme belirlenir,

26.2.5. 26.2.4 hükmüne göre bulunan kaynak bazında belirlenmiş ödeme miktarları

toplanarak ilgili fatura dönemi için PMUM’a bildirilecek lisanssız üreticilere ödenecek toplam

bedel (LÜYTOB) belirlenir,
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26.2.6. 26.2.5 uyarınca bulunan LÜYTOB miktarı PMUM’a piyasa yönetim sistemi

üzerinden her ayın ilk altı günü içerisinde bildirilir,

26.2.7. PMUM tarafından kendisine yapılan ödeme ilgili üreticilere 26.2.3 hükümlerine

göre belirlenen miktarda ödenir.

26.3. Görevli perakende satış şirketi, 26.2.5 hükmüne göre PMUM’a bildirdiği bedelin

kendisine eksik ödenmesi halinde 26.2.7 kapsamındaki ödemeleri her bir kişi için aynı oranda

eksik yapar. PMUM’un önceki fatura dönemlerinden kalan eksik ödemesini ilgili fatura döne-

minde fazla ödeme şeklinde yapması halinde fazla kısım eksik ödeme yapılan üreticilere payları

oranında ödenir.

26.4. Görevli perakende satış şirketinin 26.3 hükmünde belirlenen istisna dışında, öde-

mede temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil

Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

"27.1. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler, Yö-

netmeliğin 19 uncu, 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri, bu Tebliğ’in 22, 23, 24 ve 25 inci

maddelerinde dağıtım şirketi ve görevli perakende satış şirketi tarafından yapılacağı belirlenen

iş ve işlemlere, işlemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren, işlem bildirilmese bile ödeme-

nin yapıldığı ve/veya tüketim faturasının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç işgünü içerisinde

itiraz edebilir."

"27.2. Dağıtım şirketi ile görevli perakende satış şirketi, itiraz tarihinden itibaren yedi

gün içerisinde itiraza konu işlemi yeniden inceleyerek gerekmesi halinde düzeltir ve sonucu

itiraz sahibine bildirir."

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

"28.8. Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve

işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Dağıtım şirketi ile görevli perakende satış

şirketi iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır."

"28.9. Yönetmelik ve bu Tebliğ’in uygulanması sürecinde tüketimini birleştiren kişiler

tüketimlerini birleştirmekten ve/veya üretimden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı kendi ara-

larında çözer. Hiçbir anlaşmazlık dağıtım şirketine ve/veya görevli perakende satış şirketine

yöneltilemez."

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“29.2. Üretim kaynak belgesi için dağıtım şirketine yazılı başvuru yapılır. Başvuruda

aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur:

29.2.1. Lisanssız üretim bağlantı ve sistem kulanım anlaşmalarının tarih ve varsa sayı-

ları,

29.2.2. Dağıtım şirketince önceki yıl içinde Yönetmelik 18.1 hükmüne göre tesis edilen

sayaçtan okunan üretim bilgilerine ilişkin belgeler,"
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"32.1. Dağıtım şirketleri ve görevli perakende satış şirketleri, Yönetmelik ve bu Tebliğ
kapsamındaki üretim tesisleri arasında ayrım yapamaz."

"32.4. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üreti-
lerek dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin görevli perakende satış şirketi
tarafından satın alınarak YEKDEM kapsamında satılması ile bu Yönetmelik kapsamında tüzel
kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elek-
trik enerjisinin görevli perakende satış şirketi tarafından satın alınarak perakende satış tarifesi
yoluyla satılması 32.3 hükmünün istisnasıdır."

"32.5. Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi,
ilgisine göre dağıtım şirketi veya görevli perakende satış şirketi tarafından yazılı olarak ihtar
edilerek aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre
verilir. Verilen süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elek-
trik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde
doğrudan veya görevli perakende satış şirketinin bildirimi üzerine dağıtım şirketi tarafından
engellenebilir."

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

"33.4. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında görevli perakende satış şirketlerinin fiilen
üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebilecekleri yıllık iş-
letim ücreti her yıl için önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar Kurul kararıyla belirlenir. Üretim
tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır."

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNE BAĞLANTI

VE SİSTEM KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/3/2003 tarihli ve 25061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğin
8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevli Perakende Satış Şirketi ve Dağıtım şirketi arasında, Kurul onayı alınmak ko-
şuluyla, farklı bir Sistem Kullanım Anlaşması düzenlenebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/3/2012 28229
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 172)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 172 Sıra

no’lu Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Teb-

liğin 5 inci Maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal

Araçlar” Standardı, 31/12/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak

üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler, bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer

alan TFRS 9 Standardını 1/1/2015 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında

uygulayabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 9 Finansal Araçlar" Standardının

8.1.1 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.1.1 Bu TFRS, 1 Ocak 2015 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde

uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu TFRS’nin 1 Ocak 2015 tarihinden önce

başlayan dönemlere ilişkin finansal tablolarda uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda

açıklanır ve aynı zamanda diğer Standartlarda yapılan değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Standardın 8.2.12 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.2.12 8.2.1 Paragrafında yer alan hükme bağlı kalmaksızın, bu TFRS’nin: 

(a) 1 Ocak 2012 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerinde uygulanması duru-

munda, önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılması ve TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında

yer alan açıklamaların sunulması zorunlu değildir. 

(b) 1 Ocak 2012 tarihinde veya sonrasında ve 1 Ocak 2013 tarihinden önce başlayan

raporlama dönemlerinde uygulanması durumunda, TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer

alan açıklamalar sunulur ya da önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılır. 

(c) 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde uygulan-

ması durumunda, TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer alan açıklamalar sunulur. Önceki

dönemlere ilişkin düzeltme yapılması zorunlu değildir. 

Önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılmaması durumunda, önceki defter değeri ile

ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama döneminin başındaki defter değeri

arasındaki farklar, ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama dönemine ilişkin

dağıtılmamış kârların (veya uygun ise, öz kaynağın diğer bir unsurunun) açılış kayıtlarında

muhasebeleştirilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurulu yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 211)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 20/3/2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 211 Sıra

no’lu Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Teb-

liğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliğin

1 no’lu ekinde yer alan TFRS 9 Standardını 1/1/2015 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin

finansal tablolarında uygulayabilir. 

(2) 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal

Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ’in ekinde

yer alan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını 1/1/2015 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin

finansal tablolarında uygulamamış olan işletmelerin bu Tebliğin 1 no’lu ekindeki TFRS 9 Stan-

dardının erken uygulanmasını tercih etmeleri durumunda bu TFRS’deki hükümlerin tamamını

aynı zamanda uygular. 

(3) Bu TFRS’nin 1/1/2015 öncesi hesap dönemlerinde uygulanması halinde, bu durum

dipnotlarda açıklanır.

(4) İsteyen işletmeler 1/1/2015 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablo-

larında 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araç-

lara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer

alan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını uygulamayı seçebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal

Araçlar” Standardı, 31/12/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak

üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan "TFRS 9 Finansal Araçlar" Stan-

dardının 7.1.1 no’lu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.1.1 Bu TFRS, 1 Ocak 2015 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde

uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu TFRS’nin erken uygulanması ancak

27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Tür-

kiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9)Hakkında Tebliğin henüz uygulanmamış olması

durumunda, bu TFRS’deki hükümlerin tamamının aynı zamanda uygulanması gerekir (ayrıca

bakınız: 7.3.2 Paragrafı). 211 sıra no’lu TFRS’nin 1 Ocak 2015 tarihinden önce başlayan ra-

porlama dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda

açıklanır ve aynı zamanda diğer Standartlarda yapılan değişiklikler de uygulanır.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 1 no’lu ekinin 7.2.10 no’lu Paragrafı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“7.2.10 TMS 39’un 58–65 ve UR84-UR93 Paragraflarında yer alan değer düşüklüğüne

ilişkin hükümlerin veya etkin faiz yönteminin geriye dönük olarak uygulanmasının mümkün

olmadığı durumda (TMS 8’de tanımlanan şekliyle), önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapıl-

dığında, finansal varlığın veya borcun sunulan her bir karşılaştırmalı dönem sonundaki gerçeğe

uygun değeri varlığın itfa edilmiş maliyeti olarak kabul edilir. TMS 39’un 58–65 ve UR84-

UR93 Paragraflarında yer alan değer düşüklüğüne ilişkin hükümlerin veya etkin faiz yöntemi-

nin geriye dönük olarak uygulanmasının mümkün olmadığı durumda (TMS 8’de tanımlanan

şekliyle), finansal varlığın veya borcun ilk uygulama tarihindeki gerçeğe uygun değeri, bu

TFRS’nin ilk uygulandığı tarihteki yeni itfa edilmiş maliyeti olarak kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 1 no’lu ekinin 7.2.14 no’lu Paragrafı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“7.2.14 7.2.1 Paragrafında yer alan hükme bağlı kalmaksızın, bu TFRS’nin sınıflandır-

ma ve ölçüm hükümlerinin: 

(a) 1 Ocak 2012 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerinde uygulanması duru-

munda, önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılması ve TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında

yer alan açıklamaların sunulması zorunlu değildir. 

(b) 1 Ocak 2012 tarihinde veya sonrasında ve 1 Ocak 2013 tarihinden önce başlayan

raporlama dönemlerinde uygulanması durumunda, TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer

alan açıklamalar sunulur ya da önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılır. 

(c) 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde uygulan-

ması durumunda, TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer alan açıklamalar sunulur. Önceki

dönemlere ilişkin düzeltme yapılması zorunlu değildir. 

Önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılmaması durumunda, önceki defter değeri ile

ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama döneminin başındaki defter değeri

arasındaki farklar, ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama dönemine ilişkin

dağıtılmamış kârların (veya uygun ise, öz kaynağın diğer bir unsurunun) açılış kayıtlarında

muhasebeleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 1 no’lu ekinin 7.3.2 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“7.3.2 Bu TFRS, 2010 yılında yayımlanan TFRS 9’un yerini alır. Ancak 1 Ocak

2015’ten önce başlayan yıllık raporlama dönemlerinde bu TFRS yerine 2010 yılında yayımla-

nan TFRS 9’un uygulanması tercih edilebilir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurulu yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO:42)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 4)

MADDE 1 – 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Sıra

no’lu TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı

(TFRS 7) Hakkında Tebliğin Ek-1’inde yer alan "TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar" Stan-

dardının 44I Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44I. TFRS 9’un ilk uygulamasında, her bir finansal varlık ve borç sınıfı için aşağıdaki

hususlar ilk uygulama tarihinde açıklanır:

(a) TMS 39 uyarınca belirlenen orijinal ölçüm sınıfı ve defter değeri,

(b) TFRS 9 uyarınca belirlenen yeni ölçüm sınıfı ve defter değeri,

(c) Daha önce gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan

fakat artık bu şekilde sınıflandırılmayacak finansal varlık ve borçların finansal durum tablo-

sunda yer alan tutarları. Söz konusu varlıklar, TFRS 9’un yeniden sınıflanmasını zorunlu kıldığı

ve işletmenin yeniden sınıflamayı tercih ettiği finansal varlıklar olarak ayrıştırılır.

Söz konusu sayısal bilgiler başka bir format uygun olmadığı sürece tablo formatında

sunulur.”

MADDE 2 – Aynı Standardın 44M Paragrafından sonra gelmek üzere 44S-44W Para-

grafları eklenmiştir.

“44.N “-”

44.O “-”

44.P “-”

44.Q “44P. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1’de yapılan de-

ğişiklikler ile 27B Paragrafı değiştirilmiştir. TMS 1’de yapılan bu değişiklikler uygulandığında,

TFRS 7’de yapılan söz konusu değişiklik de uygulanır.”

44.R “-”

44S. TFRS 9’un sınıflandırma ve ölçüm hükümleri ilk kez uygulandığında, TFRS 9

uyarınca (bakınız TFRS 9 (2010) 8.2.12 Paragrafı ve TFRS 9 (2011) 7.2.14 Paragrafı) bu

TFRS’nin 44T-44W Paragraflarında yer alan açıklamaların sunulmasının seçildiği veya zorunlu

olduğu durumlarda, bu açıklamalar sunulur.

44T. 44S Paragrafı uyarınca bu TFRS’nin 44T-44W Paragraflarında yer alan açıklama-

ların sunulması durumunda, TFRS 9’un ilk uygulandığı tarihte, aşağıdakiler ayrı olarak göste-

rilmek suretiyle, finansal varlıkların ve borçların sınıflandırılmasında yapılan değişiklikler

açıklanır:
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(a) Finansal varlık ve borçların TMS 39’da yer alan ölçüm sınıfları esas alınarak defter

değerlerinde meydana gelen değişimleri (TFRS 9’a geçiş ile birlikte ölçüm şeklinde meydana

gelen değişiklik sonucu ortaya çıkmayanlar) ve 

(b) TFRS 9’a geçiş ile birlikte ölçüm şeklinde meydana gelen değişiklik sonucu defter

değerlerinde meydana gelen değişimleri.

Bu paragraftaki açıklamaların, TFRS 9’un ilk kez uygulandığı yıllık raporlama döne-

minden sonra yapılması gerekli değildir. 

44U. TFRS 9’un ilk kez uygulandığı raporlama döneminde, TFRS 9’a geçiş ile birlikte,

yapılan yeniden sınıflandırma sonucu itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlık

ve borçlara ilişkin aşağıdaki hususlar açıklanır:

(a) Finansal varlık veya borcun raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değeri,

(b) Finansal varlık veya borç yeniden sınıflandırılmamış olsaydı, raporlama döneminde

kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilecek olan gerçeğe uygun değer

kazanç veya kayıpları,

(c) Yeniden sınıflandırma tarihinde belirlenen etkin faiz oranı ve

(d) Finansal tablolara yansıtılan faiz gelir veya gideri.

Bir finansal varlığın veya borcun gerçeğe uygun değerinin ilk uygulama tarihindeki

itfa edilmiş maliyeti olarak ele alınması durumunda (bakınız: TFRS 9 (2010) 8.2.10 Paragrafı

ve TFRS 9 (2011) 7.2.10 Paragrafı), bu Paragrafın (c) ve (d) bentlerinde yer alan açıklamalar,

söz konusu varlık veya borç finansal durum tablosu dışı bırakılıncaya kadar yeniden sınıflan-

dırmayı izleyen her raporlama döneminde yapılır. Aksi takdirde, bu Paragrafta yer alan açık-

lamaların ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu raporlama döneminden sonra yapılması ge-

rekli değildir.

44V. TFRS 9’un ilk uygulama tarihinde, 44S-44U Paragraflarında yer alan açıklama-

ların sunulması durumunda, ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu raporlama döneminde bu

açıklamalar ile TMS 8’in 28 inci Paragrafı uyarınca yapılması gereken açıklamalar, aşağıda

anılan bentler arasındaki mutabakata izin vermelidir:

(a) TMS 39 ve TFRS 9’da yer alan ölçüm sınıfları ve

(b) Finansal durum tablolarında sunulan kalemler.

44W. TFRS 9’un ilk uygulama tarihinde, 44S-44U Paragraflarında yer alan açıklama-

ların sunulması durumunda, ilk uygulama tarihinde bu açıklamalar ile bu TFRS’nin 25 inci

Paragrafındaki açıklamalar, aşağıda anılan bentler arasındaki mutabakata izin vermelidir:

(a) TMS 39 ve TFRS 9 uyarınca sunulan ölçüm sınıfları ve

(b) Finansal aracın ilk uygulama tarihindeki sınıfı.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurulu yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 5)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 13

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” (TFRS 13) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı

tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1’de yer alan TFRS 13 metninde belirlen-

miştir.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

(a) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

(b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

(c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

(ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön

vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurum tarafından kamuoyuna duyurulan

metni,

ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 13 Standardını finansal

tablolarında uygulayan işletmeler, söz konusu finansal tablolarında aşağıda yer alan düzenle-

meleri de uygularlar:

(a) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Ra-

porlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1)

Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 1’in 19, 39J, D15 ve D20 paragrafları ile A Ekinde

yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 2 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(b) 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı Öde-

melere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğin ekinde yer

alan TFRS 2’nin 6A paragrafını bu Tebliğin 3 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(c) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Birleşmele-

rine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğin ekinde yer

alan TFRS 3’ün 20, 29, 33, 47, 64F, B22, B40, B43-B46, B49 ve B64 paragrafları ile A Ekinde

yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 4 no’lu ekinde yer alan şekliyle,
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(ç) 25/3/2006 tarih ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerine

İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan

TFRS 4’ün 41E paragrafı ile A Ekinde yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 5

no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(d) 16/3/2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Amaçlı Elde

Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Stan-

dardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan 44H paragrafı ile A Ekinde yer alan Gerçeğe

Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 6 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(e) 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar:

Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekin-

de yer alan TFRS 7’nin 3, 27, 27A, 27B, 28, 44P paragrafları ile A Ekinde yer alan Diğer Fiyat

Riski Tanımını bu Tebliğin 7 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(f) 27/4/2010 tarih ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İliş-

kin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS

9’un 5.1.1, 5.1.1A, 5.2.1, 5.3.2, 8.1.3, 8.2.5, 8.2.11, B5.1, B5.5, B5.7 paragrafları ile A Ekinde

yer alan giriş metni 8 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(g) 20/3/2011 tarih ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İliş-

kin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS

9’un 3.2.14, 4.3.7, 5.1.1, 5.1.1A, 5.2.1, 5.4.1-5.4.3, 5.6.2, 7.1.3, 7.2.5, 7.2.11, 7.2.12, B3.2.11,

B3.2.17, B5.1.1, B5.1.2A, B5.2.2A, B5.4.1 - B5.4.13, B5.4.14, B5.4.16 ve B5.7.20 paragraf-

larını bu Tebliğin 9 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ğ) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçların

Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan

TMS 1’in 128, 133 ve 139I paragraflarını bu Tebliğin 10 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(h) 15/1/2005 tarihli ve 25701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Stoklara İlişkin Tür-

kiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 2’nin 7 ve 40C

paragrafları ile 6 ncı paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 11 no’lu

ekinde yer alan şekliyle,

(ı) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Politi-

kaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı

(TMS 8) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 8’in 52 ve 54C paragraflarını bu Tebliğin 12

no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(i) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Raporlama Döne-

minden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10)

Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 10’un 11 ve 23A paragraflarını bu Tebliğin 13 no’lu

ekinde yer alan şekliyle,

(j) 31/12/2005 tarihli ve 26040sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Duran Var-

lıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS

16’nın 26, 32, 33, 35, 77 ve 81F paragrafları ile 6 ncı paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer

Tanımını bu Tebliğin 14 no’lu ekinde yer alan şekliyle,
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(k) 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiralama İşlemele-
rine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS
17’nin 6A paragrafını bu Tebliğin 15 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(l) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasılata İlişkin Tür-
kiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 18’in 42 nci pa-
ragrafı ile 7 nci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 16 no’lu ekinde
yer alan şekliyle,

(m) 30/3/2006 tarihli ve 26124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlara Sağla-
nan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğin ekinde yer
alan TMS 19’un 50,102 ve 162 nci paragrafları ile 7 nci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun
Değer Tanımını bu Tebliğin 17 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(n) 1/11/2005 tarihli ve 25983sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Teşviklerinin
Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanmasına İlişkin Türkiye Muhasebe Stan-
dardı (TMS 20) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 20’nin 45 inci paragrafı ile 8 inci para-
grafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 18 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(o) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur Değişiminin
Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan
TMS 21’in 23 ve 60G paragrafları ile 8 inci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını
bu Tebliğin 19 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ö) 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar:
Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan
TMS 32’nin 23, 97J ve UR31 paragrafları ile 11 inci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer
Tanımını bu Tebliğin 20 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(p) 28/3/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Başına Kazanca
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 33’ün
8, 47A, 74C ve A2 paragraflarını bu Tebliğin 21 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(r) 02/02/2006 tarih ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem Finansal
Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer
alan TMS 34’ün 16A(j) ve 50 nci paragraflarını bu Tebliğin 22 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(s) 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlıklarda Değer
Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer
alan TMS 36’nın 5, 12, 20, 22, 25-27, 28, 53A, 78, 105, 111, 130,134 ve 140I paragrafları ile
6 ncı paragrafta yer alan Aktif Piyasa, Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer ve
Gerçeğe Uygun Değer Tanımlarını bu Tebliğin 23 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ş) 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Olmayan Du-
ran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer
alan TMS 38’in 33, 35, 39-41, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100, 124, 130E ve 130G paragrafları ile
8 inci paragrafta yer alan Aktif Piyasa ve Gerçeğe Uygun Değer Tanımlarını bu Tebliğin 24
no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(t) 17/3/2006 tarihli ve 26111sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Amaçlı Gay-
rimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer
alan TMS 40’ın 26, 29, 32, 36-39, 40,42-47, 48, 49, 51, 53, 53B, 75, 78, 79, 80, 85C paragrafları
ile 5 inci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğ’in 25 no’lu ekinde yer
alan şekliyle,
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(u) 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyetlere

İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 41’in

8, 9, 15, 16, 17-21, 23, 25, 30, 47, 48 ve 61 inci paragrafları ile 8 inci paragrafta yer alan Aktif

Piyasa ve Gerçeğe Uygun Değer Tanımlarını bu Tebliğin 26 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ü) 15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Ra-

porlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğin 2 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 2

Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar” Yorumu’nun İlgili

Düzenlemeler Bölümü ile 16 ve A8 paragraflarını bu Tebliğin 27 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(v) 15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal

Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğin 3 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 4

Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” Yorumu’nun İlgili Dü-

zenlemeler Bölümü ile 15 inci paragrafını bu Tebliğin 28 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(y) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşteri Sadakat

Programlarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 13) Hak-

kında Tebliğin ekinde yer alan TFRS Yorum 13’ün İlgili Düzenlemeler Bölümü ile 6, 10B,

UR1, UR2 ve UR3 paragraflarını bu Tebliğin 29 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(z) 5/5/2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Dışı Varlıkların

Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum

17) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS Yorum 17’nin İlgili Düzenlemeler Bölümü ile

17 ve 20 nci paragraflarını bu Tebliğin 30 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(aa) 27/4/2010 tarihli ve 27564sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Dışı Varlık-

ların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yo-

rum 19) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS Yorum 19’un İlgili Düzenlemeler Bölümü

ile 7 ve 25 inci paragraflarını bu Tebliğin 31 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

uygularlar.

Geçiş Süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliği ve

bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardını

1/1/2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu

TFRS’nin 1/1/2013 öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde,

bu durum dipnotlarda açıklanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 13 Gerçeğe

Uygun Değer Ölçümü” Standardı, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde

uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)
— Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/2)
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/3)
— Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4)
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/5)
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/6)
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/7)
— Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8)
— “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)
— Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10)
— Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)
— 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan

İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/13)
— Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14)
— Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/15)
— Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)
— Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/17)
— Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19)
— Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)
— Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)
— İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22)
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği

ve Denetimi: 2013/23)
— Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin

Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Tebliğ
— Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
— Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ
— Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ
— Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)
— Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3)
— TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ

(Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)
— Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)


