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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından: 
İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/1) 

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, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır. 

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 mükerrer sayılı 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,
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e) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya stan-
dartlara uygun olmama ihtimalini,

f) 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,

g) 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, TSE nezdindeki işlemlerini takip
edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) 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, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Ta-
nıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye
tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde
sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

(2) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendi-
rilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında,
30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Milli Sa-
vunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli ku-
rum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri
11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ek-1’de standardı
belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, AQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda
TAREKS’e yüklenmesini müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS
referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında
kullanılır.
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(5) Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat Ye-
terlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına
ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için ek-1’de standardı be-
lirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, ilgili belgelerin elektronik ortamda TAREKS’e yük-
lenmesini müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası,
içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(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, dör-
düncü, beşinci, altıncı veya yedinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendi-
rilebilir.

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
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.

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 başvuru
sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde ilave süre verilebilir. İlgili belgelerin kullanıcı tara-
fından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi 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.
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(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.

(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 fık-
rada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep eder ve yedi iş günü içeri-
sinde 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 Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numara-

sının, gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. 
(2) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında

112013019865484, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında
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122013017554484, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 132013016724484 ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta
142013012727484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-
mesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir. 

(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
252013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-
mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen
ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-
vesinde denetim başvurusu yapılır.

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 sorumlu-
dur.

(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.

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,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler 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 Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2013/1) 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, İthalatta Standartlara Uygunluk De-
netimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1) göre sonuçlandırılır. 

(2) Ek-1’de belirtilen, ancak İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)’nin ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin
ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife
Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/2)

Amaç ve kapsam

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

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

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

venliği ve Denetimi: 2014/5); Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2014/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/19) ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen

Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/20) 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 sevk edilen 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) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/3)

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1’deki 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’deki listede yer

alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

İthalatçı
MADDE 4 ‒ (1) Ek-1’deki 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’deki 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’deki 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’deki 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.

Başvuru
MADDE 5 ‒ (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya

temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (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,
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ç) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merci-
inden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ek-1’deki listede atığın madde açılımında belir-
tilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,

d) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merci-
inden 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’deki 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.

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’deki 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.

(3) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan ne-
denlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş olan ve ek-1, ek-2/A ve ek-2/B’deki listelerde yer
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alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde ilgili sınır gümrük idarelerince Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11 inci maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen sınır gümrük kapılarından/özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin ge-
rekli alt yapıyı haiz terminallerinden giriş yapılması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Kapsam dışı
MADDE 8 ‒ (1) Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük

bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun
görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce
Kapsam Dışı Yazısı (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’deki
listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak
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’deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin
ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(4) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak
28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, Tehlikeli Atıkların
Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi’nin ilgili hü-
kümleri gereği, ek-2/A ve ek-2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit ge-
çişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine
ibraz edilir.

İthali yasak atıklar
MADDE 9 ‒ (1) Ek-2/A ve ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler

dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.
(2) Ek-1’deki 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.

Serbest bölgede oluşan atıklar
MADDE 10 ‒ (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, ek-1, ek-2/A

ve ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kaza-
nılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bu-
lunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda,
atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri
kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Ko-
misyonuna 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.
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Gümrük işlemleri
MADDE 11 ‒ (1) İlgili sınır gümrük idarelerince, ek-1’deki 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.

(6) Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı
sınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz
sınır gümrük kapıları dışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom
Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne
ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye güm-
rük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

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’deki 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) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3) 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: 2013/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz
konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’deki 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’deki

listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır. 

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1’deki 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 ve Uyuş-

turucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile

ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. 

(2) Ek-1’deki 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’deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatında, Sağlık

Bakanlığınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat ve 16/6/2004 tarihli ve

25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında 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’deki listede yer alan ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına

Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen

Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname ile dağıtıcı firma tarafından Türkiye

gümrük bölgesine getirilmiş ancak ilgili gümrük işlemleri tamamlanmamış kimyasal 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’deki 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. 

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; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu; 2013/4284 sayılı Teknik Düzenle-

meler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat 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 Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2013/4) 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 45 gün süreyle

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/4) hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu iş-

lemlere uygulanır. 

(2) Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2013/4) kapsamında alınmış kontrol belgeleri, alındıkları tarihten iti-

baren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/5)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki var-

lığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki

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 eklerdeki listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin ikinci fıkrası da-

hilindeki ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır. 

Ön bildirim

MADDE 4 – (1) Eklerdeki 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 ürün-

lerin ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı

düzenlenir.

(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’da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir. 

(3) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığına ibrazı gerekir.

(4) Uygunluk Yazısı;

a) Ek-1/A ve ek-1/B’de yer alan 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’da yer alan 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’de yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ül-
keye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gı-
da, 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 ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayii-
lerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan
kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim
ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve bel-
gede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

Kontrol Belgesi

MADDE 8 – (1) Ek-1/A ve ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı dü-
zenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol
Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınması için ek-8’de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya
proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat
uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğına başvurulur.

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9 – (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;
a) Ek-1/A’da yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 15.04, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04,

20.05, 2103.90.90, 21.04, 21.06, 2835.25.00.00.00 ve 2835.26.00.00.00 tarife pozisyonunda
yer alan ürünler için on iki aydır. 

b) Ek-3’te yer alan ürünler için altı aydır.
(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan son-

ra 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

düzenlenmesi kaydıyla, ek-1/A’da yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kap-

samındaki 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, kozmetik

sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde

kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzen-

lenmez.

(4) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek

istenen;

a) Ek–1/A ve ek–1/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi

Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında

olması,

b) Ek–2’de yer alan ürünlerin gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen

amaçlar dışında kullanılacak olması,

c) Ek–4’te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması,

ç) Ek–5’te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kul-

lanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması,

d) Ek–6’da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması,

e) Ek–2, ek–5 ve ek–6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması,

f) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen

ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması, 

durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

(5) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı

düzenlenmesi kaydıyla, ek-3’te yer alan ve EXPO 2016’da sergilenmek üzere getirilen ürünler

için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

Bilgi formu

MADDE 11 – (1) İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün içinde

ek-11’de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;

a) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapı-

mında 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’te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin

dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi,

durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne

iletir.
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Gümrük işlemleri

MADDE 12 – (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu 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.

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) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

c) 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili di-

ğer mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yetki

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

ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat De-

netimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde

ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine

sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle

15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu Tebliğin

lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol Belge-

leri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/6)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ithalatında

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’deki lis-
tede yer alan kimyasalların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ithalatında, bunların çevrenin

korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi (ek-3) ile belgelenir.
(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin

tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim isteye-
bilir.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde ithalatçı
kayıt belgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin ek-1’deki 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) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda
kaydı) (ilgili kurumlardan 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,
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, 2014 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’deki listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi

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.),
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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’deki 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’deki 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.
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’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma

Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat
Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.

Gümrük işlemleri
MADDE 10 – (1) Ek-1’deki 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) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat De-
netimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1’deki listede yer alan katı yakıtların ithalatında

çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ek-1’deki

listede yer alan katı yakıtların ithalat işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

İthalatçı
MADDE 4 – (1) Ek-1’deki 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) 2013 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri, ek-2’de yer alan taahhütnamenin ve no-
ter onaylı imza sirkülerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesi halinde, 2014 yılı sonuna
kadar geçerli olacak şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yenilenir. Kayıt Belgesinin ve-
rilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini
yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt Belgesi-
nin yenilenmesi halinde ek-2’de yer alan taahhütname yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
verilir.

(4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerlidir
ve bu işlemlere esas teşkil eder.

Uygunluk denetimi
MADDE 5 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan nu-

mune alınması amacıyla;
a) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Bel-

gesi örneği,
b) Uygunluk Belgesi formu (2 nüsha),
c) 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,
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ç) İthalatçı firma aracılığıyla ithal edilecek her parti yakıt için sanayiciler tarafından
verilecek taahhütname (ek-8),

d) 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 ek-5’te yer alan İthal Katı Yakıt Numune
Alma Tutanağı düzenlenir. Alınan numune, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans La-
boratuvarı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda ana-
liz 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, ek-6’da yer alan Uygunluk Belgesi düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya
temsilcisine ve ilgili gümrük idaresine bildirilir. Uygun bulunmaması durumunda ise ek-7’de
yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine iletilir. Uygun-
suzluk Yazısının ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde, firmanın şahit
numune analizlerinin yapılmasını yazılı olarak talep etmemesi durumunda düzenlenen Uygun-
suzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir.

(4) Isınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen
yakıtın sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması duru-
munda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve ek-8’de yer alan taahhütnamenin verilmesi
kaydıyla sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğünce Uygunluk Belgesi 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 ve ek-8’de yer alan taahhütnamenin verilmesi kaydıyla
termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunluk Belgesi
verilebilir.

(6) Tek parti halinde getirilen ve gümrüklü sahada tek bir yığın olarak depolanan yakıtın
birden fazla parti halinde çekilmek istenmesi durumunda, ilk partinin çekilmesi sırasında ya-
kıtın tamamını temsil edecek şekilde numune alınarak analiz ettirilir. Yakıtın tamamını temsil
eden bu analiz raporu, müteakip Uygunluk Belgesi/Belgeleri düzenlenmesinde esas alınır.

Analiz sonuçlarına itiraz
MADDE 6 – (1) Yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmaması 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 Belgesi 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 7 – (1) Ek-1’deki listede yer alan yakıtları sanayide kullanmak üzere Uygun-

luk Belgesi almış firmalar, ithal edilen yakıtın fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim te-
sellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), yakıt gümrükten çekildikten sonra en
geç 90 gün içinde Uygunluk Belgesini düzenleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ilet-
mekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, müteakip Uygunluk Belgesi
talepleri değerlendirmeye alınmaz. Eksikliklerin firma tarafından tamamlanması halinde yeni
talepler değerlendirilir. 

İstisnai durum ve muafiyet
MADDE 8 – (1) Geçici depolama yeri veya antreponun bulunmadığı veya yeterli 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 5 inci 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, 5 inci maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen Komisyon gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tara-
fından 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 kapsa-
mında işleme tabi tutulan yakıtlar, bulunduğu ilin sınırları dışındaki bir alana depolanamaz.
Ancak, sanayi amaçlı ithal edilecek yakıtlar, firma tarafından talep edilmesi halinde sanayi te-
sisinin bulunduğu ilde depolanabilir. Bu amaçla depolanmak istenen yakıtlar için ek-3’te yer
alan bilgi formu, firma tarafından yakıtın depolanacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
verilir. Bu yakıtların uygunluk denetimi yakıtın depolandığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğünce yapılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5 inci maddeye göre yapılan uy-
gunluk denetimi sonucunda Uygunluk Belgesi düzenlenene kadar yakıt, piyasaya hiçbir şekilde
arz edilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz, kullanılamaz, kullandırılamaz,
eleme işlemine tabi tutulamaz ve torbalanamaz. 

(3) İkinci fıkra çerçevesinde ithalatı gerçekleştirilmiş olan yakıtların analiz sonucunun
uygun bulunmaması durumunda 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır. Bu-
nun mümkün olmaması durumunda, yakıtın menşeine veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade
edilmek veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ihracı zorunludur.

(4) Ek-1’deki listede yer alan 2701.11.00.00.00 GTİP'li antrasitlerin filtrasyon amacıyla,
27.01 tarife pozisyonundaki katı yakıtların ise laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kulla-
nılmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda ithalatında,
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her ithalat işleminden önce her bir madde için ek-4’te yer alan taahhütnamenin Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığına verilmesi halinde Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı verilir ve key-
fiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(5) Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Çevrenin Ko-

runması 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 10 uncu maddedeki yap-

tırımlar uygulanır.

Gümrük işlemleri

MADDE 9 – (1) Ek-1’deki listede yer alan yakıtların ithalatında, 8 inci maddenin ikinci

fıkrası hükmü hariç olmak üzere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk

denetimi sonucunda düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dü-

zenlenen Muafiyet Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların

ithalatına izin verilmez. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından

karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit

edilir.

Yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan,

sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 27/10/1999 tarihli

ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili

hükümleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

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) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) 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: 2013/7) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hü-

kümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (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: 2014/8)

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 Yönetmeliği (1999/5/AT)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.

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 mükerrer sayılı 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 (1999/5/AT) kapsamına girmeyen ürünü,

f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal

Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’ne uygun olmama ihtimalini,

g) 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,

ifade eder.
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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, ek-4’te belirtilen Grup Başkanlıkları

nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve

Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya

Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, kriptolu 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 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-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.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

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

tiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ek-1’de yer alan ürünler TAREKS ara-

cılığıyla 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 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, 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 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan

“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik

posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde, durum ilgili gümrük

idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

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

numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. 

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,

212013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-

mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen

ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-

vesinde denetim başvurusu yapılır.
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İthalatçının sorumluluğu

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

ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları

Yönetmeliği (1999/5/AT) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından,

29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-

masına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ek-1 ve ek-2’de belirtilen ürünlerden “kısa mesaj” hizmeti verebilme özelliğini haiz

cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair

Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

(3) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası 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.

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,

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler 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 Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8) 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 Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8)’ne göre

sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 17 – (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: 2014/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan

ve ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere 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, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır.

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 mükerrer sayılı 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 belirtilen

ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,

e) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yö-

netmeliklere uygun olmama ihtimalini,

f) 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,

g) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilen

ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre ya-

pılır.
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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, TSE nezdindeki işlemlerini takip

edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 

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

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen

ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. 

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal

edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi 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. 

(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 TAREKS’e

yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan

oluşturulur.

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ek-2’de belirtilen

ürünlerden yapacakları ithalatta, AQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda TAREKS’e

yüklenmesini müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans

numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

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

veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

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

tiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak

risk analizine göre belirlenir.
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(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 başvuru

sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde ilave süre verilebilir. İlgili belgelerin kullanıcı tara-

fından sisteme 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 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan

“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik

posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük

idaresine 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 hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorun-

ludur.

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,

262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-

mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen

ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-

vesinde denetim başvurusu yapılır.
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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.

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,

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi

Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

Yetki

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

ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 30/12/2012 tarihli ve ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği

ve Denetimi: 2013/9) 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 Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’ne göre sonuç-

landırılır.

(2) Ek-2’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat De-

netimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’nin ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler

kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra,

Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygu-

lanmaz.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/10)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31/10/2013

tarihli ve 28807 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, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

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 mükerrer sayılı 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) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe 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,

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.

İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci

maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
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(2) 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, ek-3’te belirtilen Grup Başkanlıkları
nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur. 
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen

ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. 
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı 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. 

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
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 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.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.
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(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans

numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zo-
runludur. 

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
222013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-
mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen
ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-
vesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (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, 29/6/2001 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. 

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;
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999
tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının
ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

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

ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15  – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10) yü-
rürlükten 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-
liği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2013/10)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/11)

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, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

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 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 mükerrer sayılı 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) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeli-
ğine 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,

ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler

TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli

ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci

maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) 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, ek-3’te belirtilen Grup Başkanlıkları
nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen

ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı 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.

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
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 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 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.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
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

numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zo-
runludur. 

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
232013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-
mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen
ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-
vesinde denetim başvurusu yapılır.

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

ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği dahil olmak
üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürün-
lere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumlu-
dur.

(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.

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;
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999
tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri
ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

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

ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15  – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve De-
netimi: 2013/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde

ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Kişisel Koruyucu Donanımların
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)’ne göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’de belirtilen, ancak Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)’nin ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki
ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük
Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 16  – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ

ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Reji-

mine tabi tutulan tüketici ürünlerinin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve

tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin; 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ, 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile

31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Baş-

lığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa

Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde belirlenen şartlara uygun olması

gerekir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunluğa ilişkin denetimler risk analizi yöntemiyle yapılır.

Söz konusu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belir-

lenir.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda

bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 29/9/2001

tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenle-

meler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 ‒ (1) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (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: 2014/13)

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, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430)’nde tespit edilen 2013 yılı için yeniden

değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2014

tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki

gibidir:

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/14)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2’de belirtilen ürünlerin, ithalatta

10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

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 mükerrer sayılı 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 (305/2011/AB) kapsamına girmeyen ürünü,

f) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB)’ne uygun olmama ihtimalini,

g) 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, 

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, ek-4’te belirtilen Grup Başkanlıkları
nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen

ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(2) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil

işlem görmüş ürünlerin ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest
Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat
işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır. 

(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı 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.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya üçüncü
fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
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 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-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 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
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(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numara-

sının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. 
(2) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil

işlem görmüş ürünlerin ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest
Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 152013143475484 olarak belirlenen 15 haneli
TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından
kaydedilir.

(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,
242013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-
mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen
ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-
vesinde denetim başvurusu yapılır.

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

ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) 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 so-
rumludur.

(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.

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,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler 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 Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2013/14) 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 Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15)

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, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.

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) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü

Yönetmeliğine 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, 

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Pil ve akümülatörlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS

üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

31 Aralık 2013 – Sayı : 28868 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 229

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 229



(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, ek-3’te belirtilen grup başkanlıkları

nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

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

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 7 – (1) A.TR Belgesini ve Çevre Uyum İznini haiz ürünlerin ithalatında 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) 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 kapsam dışı olarak beyan edilir.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci

fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir. 

Sayfa : 230                             RESMÎ GAZETE           31 Aralık 2013 – Sayı : 28868 (Mükerrer)

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 230



Kapsam dışı

MADDE 8 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi 

MADDE 9 – (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 belir-

lenir.

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

ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 10 – (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 11 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan

“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik

posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük

idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.
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TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 12 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numara-

sının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. 

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,

272013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-

mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen

ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-

vesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 13 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin,

ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703

sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca

sorumludur.

(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.

Yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda

bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Re-

jimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

Yetki 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:

2013/15) 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 Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/15)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/16)

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 Resmi 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, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

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 Vitro)
Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,

f) 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,

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,

ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Tıbbi cihazların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üze-

rinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve

28157 sayılı Resmi 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, ek-3’te belirtilen grup başkanlıkları
nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur. 
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen

ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı 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. 

Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
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 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 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.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.
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(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numara-

sının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. 
(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,

282013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-
mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen
ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-
vesinde denetim başvurusu yapılır.

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

ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Ak-
tif 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. 

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,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler 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 Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)
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: 2013/16) göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’de belirtilen, ancak Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği
ve Denetimi: 2013/16)’nin ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında
45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde
yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/17)

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, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme

Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve

Antrepo Rejimine tabi tutulan orman yetiştirme materyallerinin insan sağlığı ve güvenliği, hay-

van ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygunluğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığının 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,
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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.

(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) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/17) 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:

2013/17) hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uy-

gulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/18)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta insan sağlığı,

can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun
denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

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 mükerrer sayılı 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 yer almakla birlikte, niteliği nedeniyle karşısında
belirtilen testlerin yapılamadığı ürünleri,

f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin sağlığa zararlı olabilecek oranda kimyasal
madde içermesi ihtimalini,

g) Risk analizi: İthalat konusu ürünlerin sağlığa zararlı olabilecek oranda kimyasal mad-
de içermesi ihtimali çerçevesinde, TAREKS vasıtasıyla firmaya ilişkin bilgiler; geçmişte ya-
pılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün
cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke; risklerin
tespiti için kullanılabilecek diğer bilgiler dikkate alınarak, fiili denetime tabi tutulması gereken
ürünlerin belirlenmesi işlemini,

ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler

TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve

28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
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İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci mad-

desinin 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 kulla-
narak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya ek-3’te belirtilen Grup Başkanlığı
nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen

ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturu-
lur.

(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 gerekli görülmesi halinde, birinci
veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

Risk analizi
MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından TAREKS üzerinden

beyan edilen bilgiler çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla
yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ile diğer taraf-
ların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin
ithal edilebileceğine 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 dahil olmak üzere başvuru tari-
hinden itibaren iki iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önceden
yazılı bildirimde bulunması durumunda Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili belge-
lerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Grup Başkanlığınca numune alınır. Ürün

numuneleri, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı
Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına
İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte belirtilen testlere ilişkin limitlere uygunluğunu be-
lirlemek amacıyla, ücreti ithalatçı tarafından ödenmek üzere teste tabi tutulmasını teminen
Grup Başkanlığı tarafından akredite bir laboratuvara gönderilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün
kapsam dışı olduğunun belirlenmesi halinde, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS 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 denetimin sonucu TAREKS’te ilan edilir.
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Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının fir-

ma tarafından gümrük beyannamesinin ilgili hanesine kaydedilmesi zorunludur. 
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 11 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal

ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından,
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-
masına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluştu-
rulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans
numarası o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uy-
gun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda

bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler
Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/30 ) yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde

ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat
Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/30) göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (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: 2014/19)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ithalatta eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin

ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, bildiriminin yapılmasına ve denetimine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,

Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine

tabi tutulan eklerdeki listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belir-

lenmesi 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,

e) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkollü İçki Amba-

lajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ

hükümlerine uygun olması zorunludur.
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Uygunluk belgesi

MADDE 5 – (1) Ek-1’de belirtilen etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri,

yaprak sigara kâğıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme

Kurumunca, Uygunluk Belgesi düzenlenir. 

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 ve ithali yapılamaz.

Kapsam dışı

MADDE 8 – (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle eklerdeki listelerde yer

almakla birlikte, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanına girmediği

tespit edilen ürünler için ithalatçıya ek-4’te yer alan 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

tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.

(2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından so-

rumludur. 

Sorumluluk

MADDE 10 – (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen mevzuata

uygun olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 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) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2013/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/20)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2’de yer alan ürün-

lerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esas-

ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ek-1/A,

ek-1/B, ek-1/C ve ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır. 

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2’de yer alan ürünlerin, karşılarında be-

lirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden

uygunluğu ek-3’te yer alan Kontrol Belgesi ile belgelenir. 

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi

gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur. 

(3) Kontrol Belgesinin süresi 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: 2014/4)

hükümleri uygulanır. 

Başvuru

MADDE 5 – (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) Ek-1/C ve ek-2’de yer alan ürünler için menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı

sağlık sertifikası ve tercümesi. 

(2) Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı

spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için

Sağlık Bakanlığına tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek

görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.
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(3) Doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda aşa-

ğıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir:

a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi.

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri numarası, muhteviyatı, kullanma talimatı

ve özellikleri.

c) Süreli mallarda son kullanma tarihi.

ç) Kullanım amacı ve günlük dozu. 

(4) Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş, Birliğin mevzuatına göre üretilen ve bel-

gelendirilen ürünlere ilişkin bilgi, belge, test ve analiz sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi halinde

ürünün özelliğine göre Bakanlıkça doğrudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak, ülke koşulları göz

önüne alınarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu ürün fiziki muayene ve teste

tabi tutulabilir.

Bilgi formu

MADDE 6 – (1) İlaç sanayiinde kullanılan tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç

ham, başlangıç maddelerini ve ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddeleri ithal eden

ilaç sanayicisi veya ilaç sanayicisi adına ithalat yapan tedarikçilerin, ithalatın gerçekleşmesin-

den sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyannamesi örneğini ve ek-4’teki bilgi formunu

Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmesi zorunludur. 

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ aşağıda açıklanan şahsi eşya, numune ve geri gelen eşyaya

uygulanmaz: 

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal 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. 

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

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinde tanımlanan; 

1) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi

veya kullanıma arz edilmemesi,

2) Kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı ta-

rafından kabul edilmemesi, 

3) İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi, 

nedenleriyle Türkiye Gümrük Bölgesine geri gelen ve bu durumun Türkiye Gümrük

Bölgesi dışındaki alıcıdan veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yetkili kurumlardan alınacak

belgelerle gümrük idaresine ispatı yapılan ihraç eşyasını ifade eder. 
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Gümrük işlemleri

MADDE 8 – (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi tescil sırasında gümrük

beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı

veya temsilcisi sorumludur. 

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.

Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 9 uncu madde hükümleri uygu-

lanır. 

Yaptırımlar 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda

bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 29/6/2001

tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenle-

meler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

Veri bildirimi

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve gerekli

belgeler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakan-

lığı tarafından Sağlık Bakanlığına iletilir. 

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) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2013/20) 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 45 gün süreyle

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/20) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu iş-

lemlere uygulanır.

(2) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Gü-

venliği ve Denetimi: 2013/20) kapsamında alınmış bulunan kontrol belgeleri, alındıkları tarih-

ten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir. 

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (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: 2014/21)

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, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesi ile

31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette

Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci ve 11 inci maddelerine daya-

nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,

c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,

ç) 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,

d) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

f) Firma: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumları dâhil, tüm

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini, 

g) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

h) Grup Başkanlığı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup

Başkanlıklarını,
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ı) Kapsam dışı: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak ek-1 ve ek-2’de belirtilmekle

birlikte söz konusu eklerde yer alan teknik düzenlemeler kapsamına girmeyen ürünleri,

i) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün

ithal ya da ihraç edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı,

j) Teknik düzenleme: Ticari kalite denetimine tabi ürünlerin uygun olması gereken ve

ek-1 ile ek-2'de yer alan düzenlemeleri,

k) Ticari kalite denetimi: İhracat ve ithalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere

uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,

l) Ürün Denetmeni: İhracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini

haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve

denetmen yardımcılarından oluşan personeli,

m) Yetkilendirilmiş laboratuvar: Genel Müdürlük tarafından, ürünün ilgili teknik dü-

zenlemesinde öngörülen fiziksel ve kimyasal analizleri yapmak üzere yetkilendirilen Bakanlık

laboratuvarları dışındaki kamu veya özel sektör laboratuvarlarını,

ifade eder.

Firma veri tabanı

MADDE 5 – (1) Firma bilgilerini kayda alarak güncel tutmak üzere Genel Müdürlük

tarafından bir veri tabanı oluşturulur.

(2) Veri tabanında kayıtlı tüm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili işlemlerde 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 Dış Ticarette Risk Esaslı Kont-

rol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanım-

lanması 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 gerekli

görülenlerin ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti

amacıyla, risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde Ürün Denetmenleri ta-

rafından yapılır.

(2) Risk analizi için;

a) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta dene-

time tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların ilgili mevzuat

uyarınca Genel Müdürlük tarafından belirlenen sınıfları,
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b) 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,

c) Firmanın büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme

gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları ile ilgili gümrük mevzuatı uyarınca yetkilen-

dirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması,

ç) Önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri

gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan

geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler,

d) Ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler,

kullanılabilir.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, ek-1 ve ek-2’de yer alan teknik düzenlemelere uy-

mayan ürünlerin ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak

izin verebilir veya gerektiğinde bu teknik düzenlemelerin uygulanmasına istisna getirebilir. 

(2) Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu durumları incele-

yerek, ilgili teknik düzenlemelere uygun olmayan ürünlerin ithalatına izin vermeye Genel Mü-

dürlük yetkilidir. 

(3) Birinci fıkra kapsamında ihraç edilen ürünlerin geri gelmesi durumunda, aynı firma

tarafından ilgili takvim yılı içerisinde yeni izin başvurusu yapılamaz.

Risk Komisyonu

MADDE 9 – (1) Risk analizine esas olacak kuralları belirlemek üzere, en az 3 kişiden

oluşan Risk Komisyonu oluşturulur. Başkanı Genel Müdür olan Komisyona gerekli durumlarda

Bakanlığın ilgili birimlerinden ve diğer kamu kurumlarından katılım istenebilir.

(2) Komisyon, dörder aylık dönemler itibariyle yılda 3 kez olağan toplanarak risk 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’den başlayarak verilir ve

aynı yıl içinde sadece bir kez kullanılır (örneğin; TAREKS tarafından belirlenen numarası

012345678 olan işletmenin 68 kod numaralı Grup Başkanlığına yıl içerisinde denetime sunduğu

ilk parti için 012345678-68-1 ve sonrakiler için sırasıyla 012345678-68-2, 012345678-68-3, …).
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(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 alır.

(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 yürürlüğe konulan Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük veya ilgili teknik

düzenlemeler çerçevesinde denetime tâbi tutulur.

(2) Fiili denetim duyusal inceleme, tartma veya ölçme yoluyla muayene ve gerektiğinde

fiziksel ve 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 fiziksel ve/veya kimyasal analizinin gerektiği durumlarda,

denetime tâbi ürünler için ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen miktarlarda numune alınır. 

(2) Numuneler Ürün Denetmeni ile firma tarafından birlikte mühürlenir ve üzerlerine

aynı şahısların imzalarını taşıyan ek-4’te yer alan Numune Kartı konulur. Firmanın talebi ha-

linde fazladan alınan bir numune firmaya teslim edilir.

(3) Numune alımı sonrasında, firmanın Grup Başkanlığında kalan numuneyi geri alma

hakkı olduğu ve söz konusu numuneyi geri alabileceği süre Ürün Denetmenlerince firmaya

bildirilir.

(4) Denetim sonunda alınan numuneler, 45 günden az 60 günden fazla olmamak üzere,

ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında

bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde firma numu-

neleri geri alabilir.
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(5) Geri alınmayan numuneler, geliri Döner Sermaye İşletmesi hesabına kaydedilmek

üzere Bölge Müdürlüklerince kurulacak Numune Satış Komisyonu tarafından satışa çıkarılır.

Numune Satış Komisyonu, en az biri Ürün Denetmeni olmak üzere Bölge Müdürü tarafından

belirlenecek 3 kişiden oluşur. 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 Bakanlık laboratuvarlarında ya da yetkilendirilmiş

laboratuvarlarda analiz edilir. 

(2) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak analiz sonucunu bir

raporla tespit eder.

(3) Analizin yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılması halinde, laboratuvar tarafından

düzenlenen analiz raporunda, analizin 13 üncü maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak mühür-

lenmiş ve numune kartında bilgileri yer alan numuneler için geçerli olduğu yazılı olarak belir-

tilir ve söz konusu analiz raporu denetimlerde dikkate alınmak üzere firma tarafından TAREKS’e

elektronik ortamda yüklenir.

(4) Numunelerin laboratuvar dışındaki analizleri denetimle görevlendirilen Ürün De-

netmeni tarafından gerçekleştirilir.

Laboratuvarların yetkilendirilmesi

MADDE 15 – (1) Ticari kalite denetimleri için gerekli analizler Bakanlık laboratuvarı

tarafından yapılır. Laboratuvar bulunmayan, iş hacminin yoğun olduğu yerlerde ya da diğer

gerekli durumlarda, söz konusu muayene ve deneylerin yerine getirilebilmesi için kamu ve

özel sektör laboratuvarları yetkilendirilebilir. Ancak, birden fazla analizin yapıldığı durumda

Bakanlık laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul edilir.

(2) Yetkilendirilmek için başvuran özel sektör laboratuvarlarının, 16/12/2011 tarihli ve

2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Ku-

ruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında

atıf yapılan bir akreditasyon kurumunca düzenlenen ISO 17025 akreditasyon belgesine sahip

olması gerekir.

(3) Yetkilendirilme başvurusu yapan özel sektör laboratuvarı, akreditasyon belgesiyle

birlikte ek-5'te yer alan Laboratuvar Yetkilendirme Başvuru Formunu ilgili Bölge Müdürlüğüne

iletir. Bölge Müdürlüğü ve/veya Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi

ve belge talep edilebilir. 

(4) Bölge Müdürlüğü, Laboratuvar Yetkilendirme Başvuru Formunda belirtilen analiz-

lerin, aynı form ekinde sunulan akreditasyon belgesi kapsamıyla uyuştuğunu tespit etmek üzere

belge üzerinde ve gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapar. Bölge Müdürlüğü, ince-

leme sonuçlarını 15 iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz görüşle Genel Müdürlüğe iletir.
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(5) Genel Müdürlük, ilgili Bölge Müdürlüğünden olumlu görüş alan yetkilendirme baş-

vurularını, sektörün ihtiyaçları ve birinci fıkrada belirtilen diğer hususları göz önünde bulun-

durarak sonuçlandırır. Olumlu sonuçlandırılan başvurulara ilişkin, yetkilendirme başvurusunda

bulunan laboratuvara ve Bölge Müdürlüklerine bilgi verilir. Yetkilendirilen laboratuvarlara iliş-

kin bilgiler, Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde yayımlanır.

(6) Yetkilendirilmiş özel sektör laboratuvarları, onay verilen analiz kapsamlarını açıkça

gösteren bir listeyi internet sitelerinde yayımlarlar.

(7) Yetkilendirilmiş özel sektör laboratuvarları, onaylanan analiz kapsamlarının, yetki-

lendirmeye esas teşkil eden akreditasyon belgesi kapsamından çıkması halinde, durumu vakit

geçirmeksizin ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir ve internet sitelerinde yetki kap-

samlarını gösteren listede gerekli güncellemeleri yapar.

(8) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar gerekli durumda denetlenebilir. Tebliğde belirtilen

şartları yerine getirmeyen veya yapılan denetimlerde yetersiz oldukları tespit edilen yetkilen-

dirilmiş laboratuvarların yetkileri Genel Müdürlükçe iptal edilir ve keyfiyet Bölge Müdürlük-

lerine ve ilgili laboratuvara bildirilir.

(9) İki, üç, dört, beş, altı ve yedinci fıkralarda belirtilen hükümler, kamu laboratuvarları

için uygulanmaz. 

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 teknik düzenlemelere uygun olduğunun be-

lirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin

ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Aşağıdaki durumlarda, Bakanlık tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan 15 haneli

TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ihracatçı tarafından

kaydedilir: 

a) İlgili merci tarafından tevsik edilmek kaydıyla, müteahhitler tarafından yurt dışında

alınan inşaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamında işçilerin ihtiyacı olan ürünler için

162013012727484.

b) Hariçte İşleme Rejimi ve Bedelsiz İhracat kapsamı ürünler için 172013012727484.

c) Kapsam dışı ürünler için 182013012727484.

(6) Beşinci fıkra kapsamında ihraç edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresince

denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır. 
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İhraç partisinin geri çevrilmesi 

MADDE 17 – (1) Yapılan ihracat denetimi sonucunda, ürünün kontrole hazır olmaması,

ilgili teknik düzenlemelerde yer alan toleransları aşması ve/veya mevzuatın diğer hükümlerine

aykırı olduğunun tespit edilmesi veya denetim için firmanın hazır bulunmaması durumlarında

ürün geri çevrilir.

(2) Geri çevrilen ürünün bir kısmı veya tamamı firma tarafından ilgili teknik düzenle-

melere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusunun

geri çevirme işleminden en az 12 saat sonra yapılması gerekir.

İthalatta denetim

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mü-

kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dör-

düncü fıkrası çerçevesinde yapılır.

(2) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, ek-6’da yer alan 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 il-

gili Grup Başkanlığına sunulur. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda,

Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir.

(3) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen belgelerin TAREKS’e elektronik ortamda

yüklenmemesi ya da Grup Başkanlığına iletilmemesi durumunda, denetim başvurusu iptal

edilir.

(4) İthalat denetimine, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en

geç 24 saat içerisinde ilgili gümrük idaresinde başlanır. 

(5) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun be-

lirlenmesi durumunda TAREKS referans numarası oluşturulur.

(6) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak

ithalatının fiili denetiminde, ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas

alınır.

(7) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespiti

yeterlidir. Söz konusu tespit için, fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektiren ürünlerden, ilgili

teknik düzenlemelerde belirtilen miktarda numune alınır.

(8) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin

ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(9) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,

192013012727484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-

mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen

ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçeve-

sinde denetim başvurusu yapılır. 
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İthal ürünün reddedilmesi

MADDE 19 – (1) Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili teknik düzenleme-

lere ya da mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi durumlarında ürün

reddedilir. Bu durum, ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

(2) Reddedilen ürünün bir kısmı veya tamamı ret tarihinden itibaren 30 günü geçmemek

üzere firma tarafından talep edilen süre içinde ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilebilir.

Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusu yapılması gerekir.

Etiket ve işaretleme

MADDE 20 – (1) Etiketleme ve/veya işaretlemede, ürünün ilgili teknik düzenlemesinde

belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu mevzuatta düzenleme bulunmaması halinde etiket-

leme ve/veya işaretleme işlemi, ürün ambalajı üzerinde olması gereken bilgilerin silinmeyecek

ve yeknesak biçimde ambalaj üzerine basılması veya ambalajın ayrılmaz bir parçası halinde

etiketlenmesi, ayrıca ambalajın bir kenarında okunaklı ve açık bir şekilde görünmesi; bunun

mümkün olmaması halinde ambalajların paletlenmesi ve söz konusu bilgilerin paletin ayrılmaz

bir parçası halinde etiketle, açık ve okunur şekilde iliştirilmesi şeklinde yapılır.

(2) Etiket ve/veya işaretlemede yer alan bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.

İngilizce dışındaki yabancı dillerde etiketleme ve/veya işaretleme yapılması halinde, etiket

ve/veya işaretlemede yer alan bilgilerin Türkçe tercümesi firma tarafından beyan edilir.

(3) İthalat denetiminde, etiketleme ve/veya işaretlemeye ilişkin olarak ürünlerin ilgili

standardına karşılık gelen uluslararası standart hükümleri uygulanabilir.

(4) İthalata konu ürünler için parti numarası ve Türk standardı numarası aranmaz.

İkinci denetim

MADDE 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 yardımcısının

başkanlık edeceği Heyetin üyeleri, itiraz konusu üründe yetkili Ürün Denetmenlerinden oluşur.

(2) Bölge Müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde, itiraza konu ürünün ihracatını yapan

İhracatçı Birlikleri üyesi bir ihracatçı Bilirkişi Heyetine çağırılabilir.

(3) Başkan veya üyelerden biri, denetimin sonucuna itiraz eden firmanın üst soy veya

alt soy hısımlarından, karı veya kocasından, dördüncü dereceye kadar civar veya sıhrî 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.

Sayfa : 284                             RESMÎ GAZETE           31 Aralık 2013 – Sayı : 28868 (Mükerrer)

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 284



İtirazın değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Bilirkişi Heyeti, firmanın itiraz başvurusu üzerine derhal toplanır ve

anlaşmazlık konusunu ilgili teknik düzenlemede yer alan hükümlere göre inceleyerek, gerekçeli

raporunu en kısa sürede ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.

(2) İtiraz konusu ürünlerden fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektirenler için, Bakan-

lık laboratuvarları ya da yetkilendirilmiş laboratuvarlarda ikinci bir analiz yapılır. Söz konusu

analiz, varsa Grup Başkanlığında bulunan şahit numune, Grup Başkanlığında şahit numune

bulunmaması halinde ilk analizi yapan laboratuvardaki şahit numune kullanılarak yapılır. 

(3) İkinci analizin neticesi nihai karar olarak kabul edilir ve Bilirkişi Heyeti raporunda

bu analizin sonucu dikkate alınır.

(4) Heyet raporu, denetim sonucunu doğrularsa ürün geri çevrilir veya reddedilir, farklı

sonuç olduğu takdirde, Heyetin kararı esas alınır.

Denetim bilgilerinin gümrüklere beyanı

MADDE 25 – (1) Ürünlerin ihraç veya ithal edilebileceğine dair TAREKS referans

numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından geçerlik süresi

içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına veya ithalatına izin veril-

mez.

(2) Ek-1/D kapsamındaki ürünler için TAREKS referans numarasının yanı sıra, Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasının tarihi ve seri

numarasının da gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi

zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına izin verilmez.

(3) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozis-

yonu, firma unvanı, vergi numarası ve miktarı gibi bilgilerin söz konusu ürünlere ilişkin firma

tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgilerle aynı olması gerekir.

İhracatta kontrol belgesi

MADDE 26 – (1) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talepte

bulunması halinde, ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi

kâğıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ilgili teknik düzenlemelere uygun olmadan (kapsam dışı, ha-

riçte işleme rejimi, bedelsiz ihracat ve benzeri) ihracına izin verilen ürünler için kâğıt ortamında

Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Kontrol Belgesinin süre uzatımı başvurusu, ihraç partisi için düzenlenen TAREKS

referans numarasının geçerlik süresi dolmadan veya dolduktan sonra, TAREKS aracılığıyla

gerçekleştirilir.

(4) Süre uzatımı öncesinde kâğıt ortamında düzenlenen 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.
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(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, Dış Ticarette

Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi

uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta

adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

Bilgilerin gizliliği

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.

Yaptırımlar

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bu-

lunanlar hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik

Düzenlemeler Rejimi Kararı ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Gü-

venliği ve Denetimi: 2011/53)’nin ilgili hükümleri ile 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.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 33 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/22)

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
denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflan-
dırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yü-
kümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesi ile
31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette
Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,
c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik dü-

zenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik or-
tamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,
e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,
f) Firma: İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini

ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların tem-
silcilerini,

g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
ğ) 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, 

h) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite
konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO 9000, ISO 9001, ISO 22000,
HACCP, GAP, GLOBALGAP, BRC Global Standard For Food Safety, İyi Tarım Uygulamaları
Sertifikası, IFS (International Food Standard), FFSC 22000 belgelerinden biri veya birkaçını, 

ı) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvuruları ile sınıflandırılan firmaların ürünün
üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıları (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar
ve benzeri), Sorumlu Denetçileri, laboratuvar elemanları ve faaliyetlerini değerlendirmek veya
denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az biri Ürün Denetmeni olmak üzere en az
üç kişiden oluşturulan ekibi,

i) Laboratuvar elemanı: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere göre fiziksel ve kimyasal
analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünün özelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mü-
hendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),
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j) Marka Tescil Belgesi: Sınıflandırma başvurusunda bulunan firmaya ait markanın,
Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunu gösteren veya yurt dışında tescil edilmiş olması
durumunda ilgili ülke makamlarınca düzenlenmiş belgeyi,

k) Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili teknik düzenleme-
lere uygun olmama ihtimali çerçevesinde; ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava koşulları,
işleme ve paketleme işlemleri, saklama koşulları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin mik-
tarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, firmanın teknik altyapısı, büyüklüğü ve ticaretteki payı,
üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları,
önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün
bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan geri bildi-
rimler, 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,

l) Sorumlu Denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış ve bu
Tebliğ uyarınca aranan gerekli şartları sağlayarak Sorumlu Denetçi olmaya hak kazanan kişi-
leri,

m) Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunlu-
ğunun 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 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. Başvuru tarihini takip eden en geç 7 iş günü
içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir veya ilgili Bölge
Müdürlüğüne sunulur.

(2) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin TAREKS’e elektronik
ortamda yüklenmemesi ya da Bölge Müdürlüğüne iletilmemesi durumunda, sınıflandırma baş-
vurusu Bölge Müdürlüğünce reddedilir.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi dışında başvuru sırasında istenen belgelerin
başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekir.

(4) Marka Tescil Belgesinin sınıflandırma başvurusunda bulunan firma adına düzen-
lenmiş olması gerekir. 

(5) Marka kullanım hakkının devir veya lisans hakkı alınmak suretiyle elde edilmiş ol-
ması durumunda, bu işlemlerin Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunun tevsiki gerek-
lidir.

(6) Marka Tescil Belgesi’nin;
a) Yurt içinden alınması halinde, Türk Patent Enstitüsünden alınan aslı veya onaylı

örneği, 
b) Yurt dışından temin edilmesi halinde, ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen bel-

genin noter onaylı sureti ve tercümesi,
aranır.
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde,

sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyona havale edilir.
(2) Komisyon, firma tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri değerlendirir ve

yerinde yapacağı inceleme neticesinde, işletmenin durumuna uyan sınıfı bir raporla tespit eder.
Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin sınıflandırma kapsamına giren ürünlerle ilgili olması
gerekir.
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(3) Fiziksel ve kimyasal analizlerin Bakanlık laboratuvarları veya Bakanlık tarafından
ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmasının yazılı olarak taahhüt
edilmesi (ek-2) halinde, sınıflandırma için laboratuvar ve laboratuvar elemanı bulundurma şartı
aranmaz.

Sınıflandırma onay işlemleri
MADDE 7 – (1) Sınıflandırma talebi, Komisyonun bu Tebliğde belirtilen koşulların

sağlandığına dair olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte Genel Mü-
dürlüğün onayına sunulur.

(2) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin sınıfı belirlenir ve
TAREKS’e kaydedilir. Firma, sınıflandırmaya ilişkin gelişmeleri (sınıf değişikliği, sınıflandır-
manın iptali ve benzeri) TAREKS üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

(3) İşletmenin sınıfı, gerekli şartları sağladığı sürece geçerlidir. 
(4) “D” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında başvuru veya sınıflandırma yapılması gerek-

mez.
Personel
MADDE 8 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmelerde, ürünleri ilgili teknik düzenleme-

lerine göre; 
a) Denetleyebilmesine imkân sağlayan Sorumlu Denetçi,
b) Ürünle ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerin gerekli olması halinde, bu analizleri ya-

pabilecek nitelikte laboratuvar elemanı,
istihdam edilmesi gerekir.
(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. Bu durumda, ilgili işletme için ayrıca laboratuvar elemanı istihdamı zorunluluğu
yoktur.

Sorumlu Denetçi 
MADDE 9 – (1) Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilmek için, Sorumlu Denetçi

Başvuru Formu (ek-3) ve eki belgelerle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekir.
(2) Birinci fıkra kapsamında başvuru yapan Sorumlu Denetçi adayları, Bakanlık tara-

fından düzenlenecek eğitime katıldıktan sonra, eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulurlar.
(3) Yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, Genel Müdürlüğün

onayı sonrasında TAREKS üzerinde Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilirler.
(4) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam

edilen Ürün Denetmenleri, mühendis ve kimyagerler, emekli olmalarından sonra Bölge Mü-
dürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın ihracatta ticari kalite denetimine
tâbi tüm ürünler için Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilirler. 

(5) Daha önce Sorumlu Denetçi yetkileri iptal edilmiş olanlara ait başvurular yeni baş-
vuru olarak değerlendirilir ve bu Tebliğ uyarınca sonuçlandırılır.
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Sınav sonucuna itiraz
MADDE 10 – (1) Sorumlu Denetçi adayları, sınav sonucuna yazılı olarak en geç 2 iş

günü içinde itiraz edebilirler.
(2) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve sonuçlandırmak üzere üç kişilik "Bilirkişi

Kurulu" Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısının
başkanlık edeceği Kurulda, sınav konusu ürünlerde yetkili en az bir Ürün Denetmeni görev-
lendirilir.

(3) Bilirkişi Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu nihai karar olarak kabul
edilir.

Eğitim
MADDE 11 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmeler ve ürünün özelliğine göre özel eği-

tim verilmesi gerekli Sorumlu Denetçi/Sorumlu Denetçi adayları veya diğer personel için, Böl-
ge Müdürlüğünün veya firmanın talebi üzerine, denetimlerde yeknesaklığın sağlanmasını te-
minen, Bakanlık tarafından eğitim programları düzenlenebilir.

(2) İhtiyaç duyulan diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından
belirlenir.

Sınıflandırmaya ilişkin güncellemeler
MADDE 12 – (1) Sınıflandırma başvurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde 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,
adres ya da unvan değişikliği 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) Sınıflandırma kapsamına yeni Sorumlu Denetçi dahil edilmesi, yeni ürün ilave edil-
mesi ve/veya sınıf değişikliği talebinde bulunmak için firmanın TAREKS üzerinden güncelleme
yaptıktan sonra yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurması gerekir. Bu durumda, gere-
kiyorsa Komisyonun olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Genel Mü-
dürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni Sorumlu
Denetçi ya da yeni ürünler sınıflandırmaya dâhil edilir ve/veya işletmenin sınıfı değiştirilir. Sı-
nıf değişikliği başvurusunda daha önce sunulan ve geçerliği devam eden belgeler tekrar aran-
maz.

(3) İşletmenin sınıfına ilişkin her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri, sınıflandırma
için ilk başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilir ve Genel Müdürlük tarafından
sonuçlandırılır. 

Bilgilerin kaydedilmesi
MADDE 13 – (1) Sınıflandırma işlemlerine ve Sorumlu Denetçilere ilişkin bilgiler (sı-

nıflandırma sonuçları, sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) ilgili Bölge Müdür-
lüğü 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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Sorumluluk
MADDE 15 – (1) Sorumlu Denetçi;
a) TAREKS referans numarası kapsamında ihraç edilecek partilere ilişkin bilgileri içe-

ren Denetim Beyanı ve Belgesini (ek-4) düzenlemek ve saklamakla,
b) İhracata konu ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizinin gerektiği durumlarda, ürün-

lerden 2 takım numune almak, bu numunelere ilişkin bilgileri Numune Kayıt Defterine (ek-5)
kaydetmek ve şahit numuneleri 45 günden az 60 günden fazla olmamak üzere, ürünün çeşidine
göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun gideril-
mesine kadar saklamakla,

c) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nede-
niyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçları ve ilgili kayıtları
5 yıl boyunca saklamakla,

yükümlüdür.
(2) Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, sınıflandırma kapsamında ürün ihraç eden

firmaların adı, ihraç edeceği ürün ve miktarına ilişkin bilgiler, üyesi bulunduğu İhracatçı Bir-
liklerince 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 sonuçları ve ilgili kayıtları
5 yıl boyunca saklamakla,

f) Sınıflandırma kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuata uymakla,
yükümlüdür.
(4) Sorumlu Denetçilerin bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlemlerinden firmalar da müş-

tereken sorumludurlar.
Yaptırımlar 
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit

edilen firmadan, söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yazılı savunmasını 7 iş günü içinde bildir-
mesi, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından istenir. Söz konusu istemin Bölge
Müdürlüğü tarafından yapılması halinde, firmanın savunması Bölge Müdürlüğünün görüşü ile
birlikte değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilir. 

(2) Tanınan süre içinde firmanın yazılı savunma yapmaması veya savunmasının Genel
Müdürlükçe yeterli görülmemesi halinde, firmaya 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler
Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince yazılı uyarı cezası
verilir ve aynı fıkranın (b) bendi gereğince firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görül-
mesi halinde işletmenin Sorumlu Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından
1 aydan az ve 3 aydan fazla olmamak üzere askıya alınır. Genel Müdürlük tarafından gerekli
görülmesi halinde, işletmenin sınıfı, askıya alınan süre sonunda 4 üncü maddeye uygun şekilde
değiştirilebilir.
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(3) Sınıfının askıya alındığı süre ile bu sürenin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde, fir-
manın bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tekrar tespit edilmesi
halinde, firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görülmesi halinde işletmenin Sorumlu De-
netçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir. 

(4) Sınıfı iptal edilen işletme için yeni sınıflandırma başvurusu ile yetkisi iptal edilen
Sorumlu Denetçi için yeniden yetkilendirme başvurusu, iptal tarihini takip eden 6 ay boyunca
yapılamaz.

(5) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte
belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının bu maddede belirtilmeyen diğer hükümleri ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2011/53)’nin ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

Masraflar
MADDE 17 – (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve ben-

zeri masraflar firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır. 
(2) Sorumlu Denetçi adaylarının eğitim, sınav ve benzeri masrafları Sorumlu Denetçi

adaylarınca, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
(3) Masraflara ilişkin usul ve esaslar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca be-

lirlenir. 
Yetki
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 19 – (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İhracatta Ticari Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların
Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22) yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte “A”, “B” ve “C” olarak

sınıflandırılmış olan işletmeler için 7 nci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.
(2) Ancak, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte “A” ve “B” olarak sınıflandırılmış olan

işletmelerin ilgili sınıflarını koruyabilmeleri için, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) ben-
dinde sayılan Kalite Sistem Belgelerinden en az birisini en geç 30/6/2014 tarihine kadar sun-
maları gerekir. Aksi taktirde, ilgili işletmelerin sınıfları, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde de-
ğiştirilir. 

(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Sorumlu Denetçi olanların yetkileri, 16 ncı
madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla, süresiz olarak geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 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: 2014/23)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1’deki lis-

tede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1’deki listede yer

alan metal hurdaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır. 

İthalatçı

MADDE 4 – (1) Ek-1’deki 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 (radyasyon kontrolü için uy-

gun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına ve ilgili diğer donanıma)

ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun belirlenmesi

gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm

sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve Şehircilik

Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda

İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren 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’deki listelerde

yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde

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’deki 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’deki listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda

bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması

gerekir.

(2) Ek-1’deki 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’deki 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’deki listede yer alan metal hurdaların

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’deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Tür-

kiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onay-

lanması uygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne

İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, ek-2’de yer alan metal hurdaların ülkemiz

gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak 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’deki

listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri

kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda

üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest

bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine,

10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama

Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;

a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine veya

b) Metal hurdaya ön işlem uygulama amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi alan sanayi

tesislerine 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 Bölgelerden 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.

Yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 9/8/1983

tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış

ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre

ve Şehircilik Bakanlığınca veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ya da başka bir şekilde 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) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan

Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23) kapsamında

alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER
— İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1)
— Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/2)
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3)
— Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2014/4)
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/6)
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7)
— Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının  İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2014/8)
— “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği

ve Denetimi: 2014/9)
— Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/10)
— Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2014/11)
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/12)
— 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: 2014/13)

— Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/14)
— Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/15)
— Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/16)
— Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2014/17)
— Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/18)
— Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2014/19)
— Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2014/20)
— Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2014/21)
— İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların

Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23)


