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BÖLÜM I 

 

1. KAPSAM ve YASAL DAYANAK 

 

Bu Rehber, 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik 

Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve yürütülen “ İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 

Denetimi: 2018/1) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve 

sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.  

 

Denetim rehberlerinde yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde 

verilen talimatlar aksi belirtilmediği sürece münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar 

için de geçerlidir.  

 

Rehber’de yer alan tanım, esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile 

ilgili mevzuat kapsamı dışında anlanamaz ve yorumlanamaz.      

 

 

2. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI 

 

2.1 Yatay Mevzuat 

 

2.1.1 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı 

"Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 

Kanun"(Çerçeve Kanun) 

 

Kanun, esas itibarıyla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan ürünlerin güvenli 

olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla Kanun, anılan nihaî amacın gerçekleştirilmesi 

için gerekli olan sistemin genel hatlarını ve sistemde yer alan bütün aktörlerin hak ve 

yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

 

Kanun, ürünlerin piyasaya arz şartlarının, imalatçı ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk 

değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün 

piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak 

bildirimleri kapsamaktadır.  

 

2.1.2 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler 

Rejimi Kararı 

 

Karar, esas itibariyle ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını 

temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede; dış ticarete konu ürünlerin tâbi olacağı teknik 

düzenlemeleri, yapılacak denetimleri, denetim yapacak kuruluşları, yetkili kuruluşların bu 

çerçevedeki yetki ve sorumluluklarını, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını, alınacak 

önlemleri, uygulanacak müeyyideleri ve ilgili bildirimleri düzenlemektedir. 

 

2.1.3 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygunluk 

Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği 

 

 

2.1.4  17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa 

Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 
 



2.1.5 Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine 

Dair Yönetmelik 

 

2.1.6 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği 

 

2.2 Dikey Mevzuat 

 

2.2.1 İthalat Denetimi Mevzuatı 

 

İlgili standart veya standartlar kapsamında yer alan bazı ürünlerin güvenli olarak ithalini 

teminen hazırlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 

Denetimi No:2018/1)  30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’nin ikinci mükerrerinde 

yayımlanarak 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

3. TANIMLAR 

 

3.1 Bakanlık  

 

Ekonomi Bakanlığını ifade eder. 

 

3.2 Tebliğ 

 

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetenin ikinci mükerrerinde yayımlanan 2018/1 

sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ni ifade eder. 

 

3.3 İthalatta Denetime Tâbi Ürünler Listesi  

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ve Tebliğ ekinde yer alan 

standartlar kapsamı ürünleri ifade eder. 

 

3.4 Yetkili Kuruluş 

 

Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak 

veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder. 

 

 3.5 Kapsam Dışı 

 

GTİP itibariyle 2018/1 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi (ÜGD) Tebliğinin Ek-1’inde 

belirtilmekle birlikte, ilgili GTİP’in karşısında yer alan standart/standartlar kapsamına 

girmeyen ürünü ifade eder. 

 

3.6 Güvenli Ürün 

 

Kullanım süresi içinde, normal kullanım şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir 

ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür. 

 

3.7 Temel Gerekler 

 

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve 

tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarını ifade eder. 

 



3.8 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 

 

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme 

faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.  

 

3.9 Piyasaya Arz 

 

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.  

 

3.10 Piyasada Bulundurma 

 

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, 

tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.  

 

3.11 Denetmen  

 

İthalat denetimini gerçekleştiren TSE Denetmenini ifade eder.  

 

3.12 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) 

 

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin 

işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı 

uygulamayı ifade eder. 

 

3.13 Risk 

 

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tâbi bulundukları standart veya standartlara uygun 

olmama ihtimalini ifade eder.  

 

3.14 Risk Analizi 

 

Tebliğin eki “Denetime Tâbi Ürünler Listesi”nde (Ek-1) yer alan ürünlerin risk derecesini ve 

fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma 

hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile PGD sonuçları; üretici veya 

ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; 

menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden 

hareketle yapılan işlemi ifade eder.  

 

3.15 Fiili Denetim 

 

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade 

eder. 

 

3.16 Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Görevleri 

 

İthalat denetimlerinin bu rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleşmesini 

sağlamaktır.  

 

İthalat denetimi sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için, teknik ve idari altyapının 

(internet altyapısı, teknik araç ve gereç vb.) tamamlanması ve geliştirilmesi dahil, gerekli her 

türlü tedbiri almaktır. 

 



3.17 Test Raporu  

 

Ürünün ilgili teknik mevzuatına uygun olup olmadığını test ve muayene işlemi sonucu tevsik 

eden belgeyi ifade eder. Test raporunun denetim sürecindeki ayrıntısı rehberin 6.8.2 nci 

maddesinde yer almaktadır. 

 

4. YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

4.1 İmalatçı/İmalatçının Yükümlülükleri 

 

4703 sayılı Kanunda yer alan tanım ve düzenleme esastır. Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah 

eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini 

üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici 

tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer 

alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi 

olarak tanımlanır. 

 

İmalatçı, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek 

nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde 

ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, 

şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri 

önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri 

almakla yükümlüdür. 

 

İmalatçı ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son 

ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik 

düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek 

süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle 

yükümlüdür. 

 

4.2 İthalatçı/İthalatçının Yükümlülükleri 
 

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararında yer alan tanım ve düzenleme esastır. Bir ürünü yurt 

dışından getirerek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi olarak 

tanımlanır.  

 

İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin teknik düzenlemesine ve genel ürün güvenliği gereklerine uygun 

olmasından sorumludur. İthalatçının bu sorumluluğu, ürün piyasaya arz edildikten sonra da 

devam eder. 

BÖLÜM II 

 

5. İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI 

5.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu 

 

İthalat denetim başvuruları Tebliğin 1 sayılı ekinde yer alan “Denetime Tâbi Ürünler Listesi” 

kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 

çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır. 

 

Başvuruda Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına işlem 

yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” 



kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden 

ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından 

firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası 

verilir.  

 

5.2 Muafiyet ve İstisnalar 

           

Başvurulardan, ithalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri 

Tebliğ’in 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

 

a. A.TR belgesine sahip, 

 

b.  Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen,  

 

c. AQAP ve GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalat 

kapsamı, 

d. Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır  “İmalat 

Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onay Belgesi” sahibi sanayicilerin ve bu sanayiciler adına 

ithalat yapan firmaların başvuruları kapsamı, 

 

e. Yurt içinde üretilecek TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılacak, 

 

f. Geri gelen eşya muhteviyatı 

 

g. AQAP ve GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalat 

kapsamı, 

 

h. 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük 

Kanunu’nun  Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar’ın 112 nci maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen, 

 

 ürünler fiili denetimden muaftır.  

 

Ancak, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede 

gerektiğinde yukarıda zikredilen “h” bendindeki başvurular hariç diğer maddeler kapsamındaki 

başvurular fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra 

firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, fiili 

denetim sonuçları, ilgilisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer 

başvuru durumları da dikkate alınır. Fiili denetime yönlendirilen ürünlerin denetimi, bu denetim 

rehberindeki esaslara istinaden icra edilir. 

 

5.2.1 Parti Teşkil Etmez (PTE) 

 

İthalatçı firma tarafından yapılan başvurunun, ilgili standart veya standartlar çerçevesinde,  

Bakanlıkça tespit edilen azami parti teşkil etmez (PTE) miktarlarına göre PTE kapsamında olup 

olmadığına TAREKS tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde karar verilir.  

 

TAREKS tarafından ürünlerin fiili denetime veya teste yönlendirilmesi halinde, ürünlerin parti 

teşkil edip etmediğinin TSE tarafından kontrol edilmesini müteakip parti sayısının altında kalan 

ürünler test edilmeksizin Parti Teşkil Etmez olarak sonuçlandırılır. 

 



5.2.2 TSE Markalı Ürünlerin Bünyesinde Girdi Olarak Kullanılacak Ürünler 

 

Firma tarafından üretilen TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılacak ürünlerin 

ithalatında TSE’ye başvuru yapılır. Firma tarafından sunulan marka kullanım sözleşmesi, 

kapasite raporu, ürün bilgi ve belgeleri denetmen tarafından incelendikten sonra aşağıdaki 

tabloya uygun şekilde TSE Belge.net sistemde muafiyet belgesi tanımlanır ve söz konusu belge 

numarası TAREKS üzerinden yapılan başvurularda kullanılır. 

 

Söz konusu tabloda, 

 Firma Vergi Numarası: İthalatı yapan firma vergi numarası 

 Firma Unvanı: İthalatı yapan firmanın unvanı 

 Muafiyet Belgesi No’su: TSE tarafından verilen marka kullanım sözleşmesine 

istinaden düzenlenen muafiyet belgesinin numarası 

 Muafiyet Belgesi Kapsamı GTİP’ler: TSE tarafından verilen muafiyet belgesinde 

hangi GTİP’lere muafiyet sağlandığı 

 GTİP İçin Kapasite Raporunda Belirtilen Azami Miktar: Muafiyet belgesi 

kapsamında muafiyet sağlanan GTİP’lerden, firmanın kapasite raporuna istinaden 

muaf olarak ithal edilebilecek azami ürün miktarı 

 Muafiyet Belgesi Başlangıç-Bitiş Tarihleri: Muafiyet belgesinin geçerli olduğu 

başlangıç ve bitiş tarihleri 

bilgileri girilerek doldurulacaktır. 

 

 

Tablo Örneği: 

 

 
 

* Örnek olarak verilmiştir. Gerçek muafiyet belgesi numarası formatı farklılık gösterebilir. 

  

Firmanın muafiyet tanımlanan GTİP’ler için yapacağı müteakip muafiyet başvurularında, 

TAREKS tarafından yapılacak analiz sonucunda, ithal edilmek istenen ürüne ait GTİP’in TSE 

tarafından verilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında olması ve başvuru tarihinin 

sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında olduğunun tespiti halinde TAREKS referans numarası 

doğrudan oluşturulur, aksi halde başvuru risk analizine yönlendirilir. Risk Analizi neticesinde 

fiili denetime yönlendirilen TSE markalı girdi muafiyeti başvurularında, firmanın muafiyet 

belgeleri kontrol edilir ve başvuru “TSE Markalı Üründe Girdi Muafiyeti” olarak 

sonuçlandırılır. 

 

5.3 Uygunsuz Ürünlerin Muafiyet Konusu Edilmesi  

 

Denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünlerin, sadece denetim rehberinin 5.2.2 

maddesinde yer alan TSE markalı üründe girdi muafiyetinden yararlanma imkanı 

bulunmaktadır. Bunun haricinde, denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünler için 

sonradan herhangi bir muafiyet kapsamında başvuru yapılması uygun görülmemekte olup, 

bahse konu durumların Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.  

 

 

Sıra No Vergi Numarası Firma Unvanı
Muafiyet Belgesi 

No'su

Muafiyet Belgesi 

Kapsamı GTİP'ler

GTİP için Kapasite Raporunda 

Belirtilen Azami Miktar

Muafiyet Belgesi 

Başlangıç ve Bitiş 

Tarihleri

7211.23.20.10.00 250

7218.10.00.00.00 320

3813.00.00.00.13 180

01/01/2013-

31/12/2013
1 123456789 ABC Ltd. Şti. 100250400*



5.4 Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim  

 

Başvurunun risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmesi halinde aşağıdaki işlemlere 

başlanır.  

 

5.4.1 Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması  

 

Tebliğe göre, fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğin 2 sayılı ekinde yer alan “Fiili 

Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler” listesinde 

belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda 

TAREKS’e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması 

durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem 

üzerinden ilave 10 iş günü gün süre verilir. 

 

Başvuru kapsamında yüklenmesi gereken belgelerin niteliğine ilişkin esaslar Bölüm 5.4.3 ve 

5.4.4’te düzenlenmiştir. 

 

Kullanıcının herhangi bir nedenle bu işlemi elden yapma talebi dikkate alınmaz. Bu husustaki 

istisna 5.4.2’de izah edilmiştir.  

 

Yukarıda zikredilen sürelerden yararlanılmaması halinde başvuru TAREKS tarafından 

otomatik olarak “İptal: Belge Eksikliği Sonucu” ile sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılan 

ürünler için kullanıcılar TAREKS’e yeniden başvuru yapabilir.  

 

5.4.2 Başvuru Belgelerinin TSE’ye Sunulması 

 

Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması 

halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi 

durumunda, TSE’ye elden sunulur. 

 

5.4.3 Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken 

Belgeler 

 

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*) 

  

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici 

   depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tâbi olması  

   durumunda) 

 

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda) 

 

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.) 

  

2. Fatura veya proforma fatura (*) 

  

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı 

örneklerinin ibraz edilmesi mecburidir. 

 

5.4.4 Fiili Denetime Yönlendirilen Başvuru Kapsamında Sunulacak Belgelere İlişkin 

Esaslar  

 



Elektronik ortamda veya 5.4.2’de belirtilen durumda TSE’ye elden sunulması gereken, ürüne 

ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgeler ithalatçı firma tarafından imzalanarak, 

aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka 

olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu 

imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında 

mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır. 

 

Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir 

başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında; 

a) Birden fazla GTİP  

b) Aynı GTİP altında farklı cins, menşeli, marka, model ürünler, 

c) İmalatçıları farklı ürünler, 

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları 

gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS’e 

bir defa yüklenmesi yeterlidir.  

 

Kullanıcıların başvuru esnasında ibraz ettikleri belgelerin TSE’ye ayrıca sunulması 

istenmeyecektir. TSE’ye elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde başvuruya ilişkin 

belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, TSE’ye 

orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.  

 

6. DENETİM SÜRECİ  

 

6.1 Denetim İşlemleri  

 

Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış 

olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim 

olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususların bir veya bir kaçını 

kapsayacak şekilde yapılır. 

 

 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü  

 Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü 

 İşaretleme Kontrolü 

 Fiziki Muayene 

 Emsal Rapor ve Ayniyet Kontrolü 

 Laboratuvar Testi 

 

6.2 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü 

 

Firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuruda beyan edilen bilgiler ile TAREKS üzerinden 

sunulan belgelerin tutarlılığı Denetmen tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda tutarlı 

bulunan başvurular için rehberin 6.5 inci bölümünden itibaren izah edilen işlemlere devam 

edilir. 

 

Aksi durumdaki başvurular için iptal işlemi aşağıdaki süreç izlenerek gerçekleştirilir. 

 

6.3 İptal İşlemleri 

 

İptal işlemlerinde izlenecek yöntem aşağıda belirtilmektedir:  

  



-  Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak TSE tarafından yapılabilecek olup, bu 

durumdaki başvuruların iptali için firmaların TSE ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

 

-    Başvurularda “belge bekleniyor” aşamasında veya denetim işlemleri sonuçlandırılmış, 

referans numarası oluşturulmuş ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere 

yönelik başvuruların iptal işlemi, sorgulama ekranında, “iptal” sekmesi kullanılmak 

suretiyle kullanıcılar tarafından yapılabilecektir. 

 

-     Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS 

başvurularının (bu durumda halihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak 

yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğundan) 

firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir. 

 

İptal işlemi, mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların 

düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine imkan sağlayan bir işlem olduğundan, TSE 

tarafından yapılan iptal işlemlerinde firmalardan ücret alınmaz. 

 

Başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması 

durumunda, kullanıcıya Denetmen tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya 

dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılır. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat 

denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru “red” ile diğer durumlarda firmanın 

yaptığı hatayı düzeltmesini teminen “iptal” ile sonuçlandırılır. TSE tarafından teste tabi tutulan 

ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar 

nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı partinin TAREKS tarafından tekrar fiili denetime veya 

teste yönlendirilmesi halinde, ikinci başvurunun iptal edilen başvurunun devamı olduğu dikkate 

alınarak denetimlerin test yapılmadan sonuçlandırılması gerekmektedir 

 

6.4 Mükerrer Başvurular  

 

Denetimi red ile sonuçlandırılmış ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden 

bir başvuru konusu ürünler için, denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS’ten yeni bir başvuru 

yapılması mükerrer başvuru olarak tâbir edilir. Bu durum risk analizi uygulamasının doğru 

çalışmasını engellemektedir. 

Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi 

hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın; 

- söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen 

tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş 

alışverişinde de bulunularak), firma/kullanıcının denetmen tarafından derhal e-posta ile 

bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi, 

- bahse konu e-posta mesajında ve kullanıcı ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, 

kullanıcıya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS’ten teyit edilmeden, iptal konusu 

ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi taktirde ithalatçı firmaya ve kullanıcıya 

müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması 

 

şeklinde yürütülmesi gerekmektedir. Firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit 

edilmesi halinde;  

- öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene “mükerrer başvuru öncesinde 

yapılmış yazılı bir iptal başvurusu” bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,  



- bulunması halinde, son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim 

işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması,  

- bulunmaması durumunda ise, yine son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve 

denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması, bunun 

yanında mükerrer başvuru yapıldığının Bakanlığımıza bildirilmesi 

gerekmektedir. 

 

 

6.5 Kapsam Kontrolü 

 

Kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlere dair denetim, “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” 

ile başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle sonuçlandırılır. Kapsam 

dışında olan ürünlerin denetim işlemlerinin “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” olarak 

sonuçlandırılabilmesi için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden 

belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde illiyet bağı kurulması yeterli 

görülmektedir.   

 

 

Firma yetkilisi tarafından kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilk ithalatında ürün fiili 

denetime yönlendirilir, kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatı “Kapsam Dışı: 

Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. İthalat denetimine tâbi olan bir ürünün, daha önce 

denetim esnasında kapsam dışı olduğu tespit edilen bir ürünle aynı ürün olması nedeniyle 

kullanıcı tarafından kapsam dışı olarak beyan edilmesi durumunda, fiili denetime yönlendirilip 

yönlendirilmeyeceği TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre tespit edilir.  

 

6.6 Şartlı Kabul: İleri İşlem İle Sonuçlandırılacak Başvurular 

Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili teknik 

mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme 

gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt 

dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak 

değerlendirilmez.  

Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca “piyasaya 

arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde” başvuru sistem üzerinden “Şartlı Kabul: 

İleri İşlem” ile sonuçlandırılır.  

Ürünlerin ileri bir işleme tâbi tutulmak üzere ithal edilmek istenmesi durumunda, ithaline ancak 

bahse konu işlemi gerçekleştiren firmanın imalatçı olması durumunda izin verilmesi 

gerekmektedir. Bu minvalde, firmalar tarafından yapılan ileri işlem taleplerinin uygun 

görülebilmesi için firmanın imalatçı olduğunun, Kapasite Raporunun, Sanayi Sicil Belgesinin 

ve varsa üretime ve nihai ürünlere ilişkin tanıtıcı belgelerin incelenmesi suretiyle TAREKS 

üzerinden tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, bir denetim işleminin "Şartlı Kabul: İleri İşlem" ile sonuçlandırılabilmesi için; 

 Denetim konusu edildiğinde ilgili teknik mevzuatına uygun olmayan ürünlerin yurtiçi 

edilmesinin ardından imalatçı tarafından, “montaj, paketleme, işleme veya etiketleme vb.” 

ileri bir işlem yapılmak suretiyle ilgili uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi,  



 Nihai ürünün, test, belgelendirme, işaretleme vb. uygunluk değerlendirme işlemlerinin 

tümünün, ileri işlemi gerçekleştiren üretici tarafından kendi adına yapılması veya 

yaptırılması, 

 Nihai ürünün bahse konu imalatçı adı ve markası altında piyasa arz edilmesi,  

 Firmanın nihai ürünü üretip üretmediğinin kapasite raporundan doğrulanması 

gerekmektedir. 

6.7 Geri Gelen Eşyaya Yönelik Denetim Uygulaması 
 

Ürünün, geri gelen eşya kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sistem 

üzerinden “Şartlı Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.  

 

6.8 Başvuru Belgelerinin Kontrolü 

 

Başvuru konusu ürünlerin ilgili standart/standartlar kapsamında olduğunun tespit edilmesi 

halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE’ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili 

teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir.  

 

6.8.1 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Ek Süreler 

Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha 

detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve 

bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı 

taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ürüne ait belgelerin firma tarafından, 120 günlük ek 

süre içerisinde tamamlanması istenilir. 

 Verilen ek süre ile bu ek süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda 

denetimin “red” ile sonuçlandırılacağına dair bir mesaj TSE tarafından kullanıcıya iletilir.  

 

6.8.2 Test Raporlarına İlişkin Hususlar 

 

 Test raporlarının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz 

şartlarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak imalatçı tarafından düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

 

 Test raporlarının fatura tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde, üretici ülkeden çıkışı 

belgeleyen taşıma belgesi (Konşimento, CMR,TIR Karnesi) üzerindeki çıkış tarihi dikkate 

alınır. 

 

  Denetim konusu ürüne ilişkin sunulan belgelerde atıfta bulunulan standartların güncel 

olması esastır. Ancak güncel olmaması durumunda, ürün eski standardın gereklerini karşılıyor 

ve eski standarda göre hazırlanmış test raporları ile bu durum teyit ediliyorsa, ayrıca herhangi 

bir parça/tasarım/bileşen değiştirilmeksizin, ürünün güncel standardın gereklerini de karşıladığı 

güncel test raporları yoluyla teyit ediliyorsa, fatura tarihinden sonra düzenlenen güncel test 

raporları da kabul edilir. 

 

 Maddi hatalardan dolayı yeniden düzenlenmesi gereken test raporlarının, yukarıda bahsi 

geçen şartları sağlamaları durumunda konşimento tarihinden daha sonra düzenlenmiş olsalar 

dahi kabul edilir.  

 



 Sunulan belgelerde atıfta bulunulan standart/standartların güncel olması esastır. Ancak; 

belgedeki ilgili standardın güncel olmaması durumunda, öncelikle ürünün güncel olmayan 

standarda uygunluk göstermesi, revize kısma uygunluğun ise test raporunda yer almaması, 

bununla birlikte, standardın revize edilen kısmının denetim konusu ürüne uygulanabilir 

olmaması şartlarıyla; test raporunu düzenleyen kuruluşun “İthalat denetimlerine konu olan 

ürüne dair sunulan test raporunun güncel standartları içermemesi ve güncel standartlar ile 

mevcut test raporundaki standartların arasındaki farka ilişkin kriterlerin esas itibariyle ithal 

konusu ürüne uygulanabilir olmadığını tevsik etmesi istenir.” 

 

 Bunun yazılı olarak tevsik edilmesi halinde denetim işlemi mevcut rapordaki revize 

edilmemiş standartlara göre tamamlanır. 

 Bunun yazılı olarak tevsik edilmemesi halinde ithalatçının talebi üzerine konu TSE 

tarafından incelenir. İncelemenin sonucunda standartlar arasındaki farkın ürüne 

uygulanabilir olmadığının tevsiki halinde ithalat denetimi mevcut test raporları göz 

önünde tutulmak suretiyle tamamlanır. 

 

6.8.3 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler  
 

Söz konusu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, belgenin ilgilisince düzenlenmediğinin 

anlaşılması veya denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat 

yapıldığının tespiti durumlarında başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile 

sonuçlandırılır. 

 

Sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun 

internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen 

kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin 

doğru olmadığının düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, belgenin yenilenmesi 

talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru 

doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve keyfiyet ilgili belgelerle birlikte 

Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.  

 

Doğruluğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş ile irtibata geçilir. İlgili kuruluştan 

istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi 

ve belgeye göre sonuçlandırılır ve Bakanlığa bilgi verilir. 

TSE’ye yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir 

kalem için ayrı ayrı yapılır. Kalemlerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi 

bir tahrifat, sahtecilik vb. işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca sahteciliğin tespit 

edildiği kalem veya kalemler “red” ile sonuçlandırılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi 

ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır. 

 

7. İŞARETLEME KONTROLÜ 

 

Ürünün üzerinde ilgili standardında öngörüldüğü biçimde marka veya model vb. bilgilerin 

olması ve bu bilgilerin ürüne eşlik eden belgelerde (fatura, test sertifikası vb.) yer alan bilgiler 

ile uyumlu olması gerekmektedir. 

 

7.1 Elleçleme İzinleri 

 

Uygunsuzlukları ürünün muhtevası değiştirilmeden gümrük sahasında giderilebilecek olan ve 

sadece etiketleme, işaretleme, ambalajlama veya Türkçe kullanma kılavuzu eksikliği gibi 



yönlerden ilgili standardına uygun olmayan ürünlerde; diğer muayene ve testlerden olumlu 

sonuç alınması halinde; sağlık, emniyet, çevrenin korunması, tüketicinin doğru 

bilgilendirilmesi açısından sakınca oluşturmayan düzeltme talepleri (malın standardında imalat 

sırasında yapılmış olması özellikle belirtilenler ile ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi 

gerektiren veya orjinal ambalajının açılmasını gerektiren düzeltme talepleri hariç), ilgili 

gümrük idaresince uygun görülmesi kaydıyla ve TSE'nin görüşü alındıktan sonra, gümrük 

müdürlüğünün kontrolü altındaki sahada, TSE elemanlarının gözetiminde ilgili standardın 

öngördüğü şekilde yapıldığının tespit ve tevsik edilmesi şartıyla tutanağa bağlanarak uygun 

görülür. 

 

Kullanma kılavuzu yönünden uygunsuzluk olması halinde; firmanın kullanma kılavuzunu 

tamamlama talebinde bulunması durumunda, firmanın hazırlayacağı yeni Türkçe kullanma 

kılavuzu (orjinali ile birlikte) “uygunsuzluğu” raporlayan ilgili laboratuvar tarafından incelenir 

ve kılavuzların uygun görülmesi halinde, gümrük sahasındaki her bir ürünün ambalajı üzerine 

kullanım kılavuzunun poşetler içinde (ambalajlar açılmadan) iliştirilmesi sağlanır ve bu 

işlemlerin tamamlanmasını (raporlanmasını) müteakip belge düzenlenir. 

 

8. ÜRÜNLERİN TESTE TABİ TUTULMASI 

 

8.1 Test İşlemi 

 

Fiili denetime yönlendirilen başvurular kapsamı ürünler, firma yetkili kullanıcısı tarafından 

başvuru esnasında belirtilen standart/standartlara göre TSE tarafından test ve deneye tâbi 

tutulur. Deneye tâbi tutulacak ürün numuneleri (Ek-1)’de yer alan “TSE Numune Alma 

Tutağı” ile alınır. Teste tabi tutulması öngörülen ürünler içerisinde aynı tip, tür veya sınıfta 

olan ürünler olması halinde, tek numune alınarak işlem yapılır. Söz konusu test-deney işlemi, 

ürüne ilişkin standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça 

sürdürülerek tamamlanır. 

 

 

8.2 Test İşlemlerine İlişkin Özel Durumlar  

 

8.2.1. Set Halindeki Ürünler: 
 

Set halinde ürün olarak değerlendirilen ürünlerin ithalatında uygulanacak esaslar, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’nın “2011/40 sayılı Genelgesi”nde (Ek-3) yer almaktadır. 

 

8.2.2. Yurt İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle Sonuçlandırılacak Ürünler: 

 

V-kayışlarıyla ilgili TS 198, segmanlarla ilgili TS 2264, rulmanlarla ilgili TS 6269, sac şeritlerle 

ilgili TS EN 10341, kasnaklarla ilgili TS 148, kibritlerle ilgili TS 3778 EN 1783 ve 

amortisörlerle ilgili TS 3034 standartlarına ilişkin uygunluk denetimi işlemleri, hâlihazırda yurt 

içinde yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılır. 

 

8.2.3. Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler 

 

8.2.3.1. ANSI/ASTM/DIN Standartlarına Tabi Ürünler 

Boyut ölçüleri yönüyle TS ISO 5251 standardının föylerinde tanımlanmayan paslanmaz çelik 

boru bağlantı parçaları sadece kimyasal özellikler yönünden teste tabi tutulacaktır. Bu 

çerçevede, söz konusu ürünlerin paslanmaz olduğu TS ISO 5251 standardının Malzeme başlıklı 

5 inci maddesi, uluslararası standartlar veya ANSI/ASTM/DIN standartları esas alınarak 



doğrulanacaktır. İşaretlemeye ilişkin denetimleri ise bu Denetim Rehberinin 8.2.3.2.  İşaretleme 

maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, kimyasal analizler ve işaretleme 

yönünden uygun bulunan ürünlere ilişkin başvurulara “Kabul: Denetleme Sonucu” ile 

sonuçlandırılacaktır.   

Ayrıca, 7307.23.10.00.11, 7307.23.10.00.12 ve 7307.23.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonlarında sınıflandırılan  ürünlere ilişkin denetimlerde hammadde raporu 

aranmayacaktır. 

 

8.2.3.2.  İşaretleme 

 

Boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin her bir standardın işaretlemeye 

ilişkin farklı yükümlülükler getirmesi ve ürünlerin standardında belirtildiği biçimde işaretlenip 

işaretlenmemesinin ürünün güvenliğine ilişkin bir ölçüt olmaması nedeniyle ithalat denetimleri 

işaretlemeyle ilgili kriterler aranmaksızın sonuçlandırılır. Diğer taraftan, ürünle, bu ürüne 

ilişkin belgelerde beyan edilen ürün arasında illiyet bağının kurulmasını temin edecek imalatçı 

ismi veya markası gibi işaretlemelerin, ürünler üzerinde bulunması gerekmektedir. Buna 

ilaveten, her bir boru bağlantı parçası, flanş, boru vb. ürün asgari olarak, çap veya ölçü bilgisi 

(metrik/inç vb.) veya DIN (Diameter nominal) ile işaretlenmelidir. Diğer taraftan, ilgili 

standardın kapsamı dışında olan ürünler için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle 

ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir şekilde bağlantı kurulabilmesi 

yeterli görülmektedir.  

 

8.2.4 Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler: 

 

TS 2222 Standardı kapsamında kalsiyum karpit cinsi ürünler için yapılan kapsam dışı 

başvurularının fiili denetime yönlendirilmesi halinde yapılacak denetimde, söz konusu 

ürünlerin asetilen üretiminde kullanılıp kullanılmayacağının tespiti amacıyla firma tarafından 

ithale konu ürüne ilişkin kapasite raporu veya benzer belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

8.2.5.Fiş ve Prizler 

 

8536.69.90.00.11 GTİP'li ev tipi fiş ve soketlerden Türk tipi olanlar TS IEC 60884-1 ve TS 40 

standartlarına, Türk tipi olmayanlar TS IEC 60884 standardı Bölüm 1'e, farklı tipleri (Türk 

tipi/Türk tipi olmayan) bir arada barındıran fiş ve soketler ise TS IEC 60884 standardının 

Bölüm 2-5'ine göre denetlenecektir. Denetimlerde akredite kuruluştan alınmış sertifika ve 

raporların ibrazı yeterli olmakla birlikte, söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, 

ürünler bahse konu standardın kapsamında bulunan muayene ve test işlemlerine tâbi tutulur.  

 

8.2.6. Vidalar ve Somunlar için Montaj Takımları - Yıldız Ağızlı ve Kombine 

Anahtarlar vb. Ürünler 
 

TS 3794 standardına tâbi ürünlerin anılan standardın işaretleme maddesine ilişkin uygunluk 

denetimi işlemleri ithalatçının talebi halinde, özellikle işaretleme için atıf yapılmamış bile olsa 

TS 3794 standardının atıfta bulunduğu uluslararası standartların işaretleme maddesine göre 

yapılan testler itibariyle sonuçlandırılır.  

 

8.2.7. Kasnaklar 

 

TS 148 sayılı standardına tâbi çapı 150 mm'den büyük kasnaklar için ürün üzerinde “TS 148” 

ibaresi aranmaz. 

 



8.2.8. Filtreler 

 

Filtreler ilk etapta aşağıda belirtilen standartların ilgili maddeleri uyarınca denetime tabi tutulur. 

 

TS 932 Hava Filtreleri standardı için; 

 

1.2.2.1. Maddenin Birinci paragrafı (İmalatçının ürünle ilgili beyanı yeterlidir) 

 

1.2.2.2. Maddesi (Yüzeyler: Filtre elemanı üzerinde çatlak, yırtık, yarılma, ayrılma vb kusurlar 

bulunmamalı, ayrıca filtre kağıdının normal kıvrılma istikameti dışında, kıvrılma, bükülme ve 

tamamında buruşma olmamalıdır) 

 

3.1. Ambalajlama (Sadece birinci cümle) Hava filtre elemanları, karton veya oluklu mukavva 

vb malzemeden yapılmış bir kutuya yerleştirilmelidir. 

 

3.2. İşaretleme Maddesi, a ve c bentleri (Marka ve parça numarası) 

 

maddelerine göre denetim yapılır.   

 

TS 7407 Yağ Filtreleri standardı için; 

 

1.2.1.1. Yağ Filtresi Yüzeyi 

 

Filtrelerin yüzeyi temiz, düzgün olmalı ve üzerinde çatlak, ezik, yırtık, katmer, çapak gibi 

kusurlar bulunmamalı, pas veya pas lekesi olmamalıdır 

 

3.2.İşaretleme (Üretim tarihi ay / yıl olarak veya üreticinin özel kodlama sistematiğine göre ve 

marka)  

 

maddelerine göre denetim yapılır. Yağ filtreleri için işaretleme bilgilerinin barkodlama 

yöntemiyle de yapılması mümkün bulunmaktadır. 

 

8.2.9. Jantlar 
 

Jantların korozyona dayanıklılığa ilişkin testlerinin çok uzun sürdüğü dikkate alındığında, 

jantlar ilgili standardın 4.2.13 maddesinin ilk cümlesi uyarınca 96 saat süresince korozyon 

yönünden teste tabi tutulur. 

 

8.2.10. Çakmak Gövdeleri 

  

Çakmak gövdeleri ilgili standardın aşağıda belirtilen maddeleri uyarınca denetime tabi 

tutulacaktır.  

 

DENEY ADI                                                                            AÇIKLAMA 

Madde 3.6 Hacimsel 

Yer Değiştirme                                  

Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmaklarda yakıt çıkışını 

düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse 

yapılabilir. 



Madde 4.1 Dış 

Yüzeye Uygulanan 

Son İşlem                    

Standartta bu deneye ait değerlendirme nihai ürün olan çakmak için 

yazmakla birlikte, plastik gaz haznesi numunesine de uygulanabilir. 

Bu deney gaz içersin içermesin tüm haznelere uygulanabilir. 

Madde 4.3 Yakıt 

Kaybına Dayanıklılık                                

Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmaklarda yakıt çıkışını 

düzenleyen parça) bulunursa, yakıt haznesi boş veya dolu gelse de 

yapılabilir. Doldurulamayan çakmaklara uygulanmaz.  

Madde 4.5 Yüksek 

Sıcaklığa 

Dayanıklılık                           

Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmaklarda yakıt çıkışını 

düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse 

yapılabilir. 

Madde 4.4 Düşmeye 

Dayanıklılık 

Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmaklarda yakıt çıkışını 

düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse 

yapılabilir. 

Madde 4.6 İç basınca 

dayanıklılık                                       

Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmaklarda yakıt çıkışını 

düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse 

yapılabilir. Doldurulamayan çakmaklara uygulanmaz. 

Madde 4.2 Yakıtla 

Uyumluluk                                            

Plastik gaz haznesi üzerinde yakıcı valf (çakmaklarda yakıt çıkışını 

düzenleyen parça) bulunursa ve yakıt haznesi dolu gelirse 

yapılabilir. 

 

8.3 Test Tekrarı  

 

Ürüne ilişkin yapılan ilk test ve deneyin olumsuz sonuçlanması halinde, başvuru olumsuzlukla 

sonuçlandırılmadan önce firmaya olumsuzluk bildirilir. Yapılan test ve deneyleri olumsuz çıkan 

ürünler için firma isterse aynı standart kapsamı testlerin tekrarlanmasını veya Tebliğin Ek-

1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu maddesinin 3. fıkrasında belirtilen 

standartlardan biri kapsamındaki testlerin uygulanmasını talep edebilir.  

 

Firma tarafından 15 (On beş) iş günü içerisinde test sonucuna TAREKS üzerinden itiraz 

edilmesi halinde, TSE tarafından işlem yapılır. On beş iş günü içerisinde firmadan böyle bir 

talebin gelmemesi durumunda olumsuz sonuç alındığı firmaya bildirilen başvuru “Red: 

Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. 

 

8.4 Yanlış veya Eksik Beyan Nedeniyle Test Tekrarı Talebi 

 

İlgili standart kapsamında gerçekleştirilen test ve muayene işlemlerinde, firma tarafından 

yapılan beyanların uygunluğunun esas alınması ve teyit edilmesi gerektiğinde, ithalatçılar 

tarafından başlangıçta yapılan beyanların yanlış veya eksik olduğunun belirtilmesi durumunda, 

söz konusu firmaların yeniden beyanda bulunmak suretiyle test ve muayenelerin tekrarını talep 

etmeleri halinde, test ve muayeneler bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir. 

 

8.5 Akredite Kuruluşlardan Alınmış Test Raporlarının Kabulü 
 

Firma yetkilisi tarafından yapılan TAREKS başvurusu kapsamı ürünler için; 

 

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 (60 günden fazla süren deneyler), 

d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı 

ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi 

 

durumlarında, uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir 

kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu 

tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Avrupa Birliği 

ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik 

ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterlidir. Bu tür başvurular yüklenen test raporlarının 

denetmen tarafından incelenmesi ve uygun görülmesi halinde “Kabul: Denetleme Sonucu” 

şeklinde sonuçlandırılır. 

 

Akredite kuruluşlarca düzenlenen söz konusu test raporlarının üzerinde geçerlilik süresi 

belirtilmemesi halinde,  bahse konu test raporlarının düzenlenme tarihinden itibaren 24 ay 

süreyle geçerli olduğu kabul edilir.  

 

8.6 Gümrüklerde Numune Alınamaması Durumu 
 

Firma yetkilisi tarafından yapılan TAREKS başvurusu kapsamı ürünler için; denetmence 

yapılan inceleme neticesinde gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, 

numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi 

durumlarında, 8.5. maddesinde belirtilen akredite test raporu ürün için sunulamayacak ise, 

firma yetkilisi tarafından Tebliğin Ek-3’ünde yer alan taahhütname sisteme yüklenir. Yüklenen 

bu taahhütnamenin denetmen tarafından incelenerek uygun bulunması halinde başvuru “Şartlı  

Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. 

 

İthalatçı tarafından söz konusu ürünlerin taahhütname kapsamında ithalatını gerçekleştirmesini 

müteakip, TSE tarafından itahalata konu ürünlerden bilahare numune alınarak gerekli test ve 

deney işlemleri yapılır. Yapılan test ve deneyin olumlu sonuçlanması halinde ithalatçı firmaya 

sonuç bir mesajla bildirilir. Test ve deneylerin olumsuz çıkması halinde ise, firma başvurusuna 

ait tüm belgeler olumsuz test raporları ile birlikte derhal Bakanlığa yazı ekinde gönderilir. 

 

8.7 Emsal Uygulama 

 

Daha önce 2017/1 veya 2018/1 sayılı Tebliğler kapsamında, söz konusu Tebliğlerde belirtilen 

standart/standartlara göre test veya deneye tâbi tutulmuş ve olumlu sonuç almış olan ürünlerin 

müteakip ithalatında; aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ilk uygunluk değerlendirmesi 

sonucuna göre (test veya deney yapılmadan) denetim sonuçlandırılabilecektir.  

 

 Müteakip denetim konusu ürünün, önceden ithal edilen ve uygunluk alan ürün ile aynı 

menşe, üretici, marka bilgisine sahip olması,  

 Müteakip denetim konusu ürünün önceden ithal edilen ürünle ilgili standardın tipi, türü, 

sınıfı gibi tarifler kapsamında aynı olduğunun tespit edilmesi 

  

Bu uygulama kapsamı ürünlerin müteakip ithalatı, şüphe duyulması halinde teste tabi tutulur. 

TSE tarafından emsal uygulama kapsamındaki müteakip ithalatın denetimden muaf olduğunu 

gösterir bir belge düzenlenmez.  



8.7.1 Emsal Rapor Geçerlilik Süresi 

Emsal uygulama konusu rapor, GTİP bazında aksi belirtilmediği sürece, düzenlendiği tarihten 

itibaren 180 gün süreyle geçerli olacaktır. Emsal uygulamaya konu raporda yer alan standardın 

güncellenmesi durumunda, yeni standardın ürünlerin güvenliğine ilişkin esaslı değişiklikler 

getirmemesi halinde emsal raporun geçerliliği 180 günden fazla olmamak kaydıyla devam 

etmektedir. TSE BelgeNet sisteminin "Numune Alınsın" bölümünde "Evet" bilgisi çıkan 

ürünler için emsal rapor geçerlilik süresi, GTİP bazında aksi belirtilmediği sürece, 60 gündür. 

8.8 Standartların Revize/Tadil edilmesi 

 

Tebliğin Ek-1’inde belirtilen standartların TSE tarafından revize veya tadil edilmesi halinde, 

yapılan değişiklikler Bakanlığa bildirilir. 

 

9. DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI 

 

9.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması 

 

Fiili denetim sonucunda ilgili teknik mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru 

“Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır bunun üzerine sistem, ürünün ithal 

edilebileceğine dair TAREKS referans numarasını oluşturur.  

 

9.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması 
 

Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata aykırılık tespit 

edilmesi, belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen sürelere rağmen 

talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE’ye sunulamaması durumlarında, başvuru 

sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetimin sonucu 

TAREKS’te beyan edilir. Keyfiyet red sebebini içeren bir yazıyla firmaya (Ek-3a) ve gümrük 

idaresine (Ek-3b) bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.  

 

TSE tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk 

sebepleri, şartlı kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, 

“Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu” başlığı altına eklenir. Bu yolla Bakanlık söz konusu 

bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.  

 

9.3. Firmaların Denetimin “Red”  İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin 

Değerlendirilmesi 

  

Firmaların başvurunun “red” ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun 

“Red: Denetleme sonucu” ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim 

başvurusu yapılamayacağı hususu da dahil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi 

verilerek başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı ve gerekçeli taleplerinin alınması 

gerekmektedir.   

 

9.4 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri 
 

Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz bulunan 

ürünlerin firmalarca başka ülkelere transit olarak ihraç edilmek istenmesi halinde, Gümrük 

Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarınca Ekonomi 

Bakanlığının uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Bakanlığa 

yazılı olarak başvurmaları; başvurularında ürünün transit olarak gönderileceği ülkeyi 



bildirmeleri, ürünün ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunu beyan etmeleri ve Ek-4’te yer alan 

tabloyu doldurmaları gerekmektedir. 

 

Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin, TSE’ye bağlı farklı 

Gözetim ve Muayene Müdürlüklerinde, tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma 

ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu 

olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu 

ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Bakanlığa bildirilmesi 

gerekmektedir.     

 

9.5 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Kontrolü 

 

Ürünün mevzuatı uyarınca, test ve belgelendirme işlemlerinin onaylanmış kuruluşlar veya diğer 

uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca yapılmasının gerekli olması halinde, ithalatçı 

tarafından sunulan belgelerde adı geçen onaylanmış kuruluş isimlerinin AT Resmî Gazetesinde 

yayımlanan listede olup olmadığı kontrol edilir. Bu kuruluşların listesine 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ adresinden ulaşılması mümkündür. 

 

9.6 Dosyaların Arşivlenmesi   

 

İthalatçı firmalar tarafından TAREKS üzerinden başvuru yapabilmek üzere ilgili Tebliğe 

istinaden firma ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri için sunulan belgeler ile başvuru 

belgelerinin sistemden yüklenememesi durumunda, sunulan bilgi ve belgeler ilgili dosyasında 

arşivlenir. Bu tür başvurularla ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı Denetmen tarafından 

TAREKS’e not düşülür. 

BÖLÜM III 

11. GEÇİCİ İTHALAT  

 

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki 

aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan 

düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat 

denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri 

öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda 

emin olunamadığı durumda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda yapılan başvurular ve 

denetimler hakkında Bakanlığa bilgi verilir. 

 

12. KAÇAKÇILIK  

 

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan 

işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Bakanlığa iletilir. 

 

13. DENETİM SONUÇLARINA İTİRAZ 
 

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz 

etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. 

 

 

 

 

 



 

 

EKLER 

 

EK-1: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI  

 

                                     Tarih .../.../2018 

 

 

 

İthalatçının adı / unvanı                            :.......................................................................... 

 

İthalatçının vergi no’su                    :.......................................................................... 

 

Belgenin* cinsi, tarihi ve no’su          :.......................................................................... 

 

Numunenin alındığı gümrük idaresi/yeri :........................................................................... 

 

 

Sıra no.              Numunenin cinsi ve miktarı              Markası                  İlgili standart 

 

 

 

        Aynı miktarda şahit numune alınmıştır.      

        Aynı miktarda şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir. 

 

 

 

Ürün Denetmeni               TSE İnceleme Komisyonu Üyeleri 

 

Adı, soyadı  :                Adı, soyadı   :                                 Adı, soyadı   : 

Görevi          :                Görevi          :                                  Görevi           : 

İmzası          :                                       İmza            :                                 İmza              : 

 

Firma Temsilcisi 

 

Adı, soyadı  : 

Görevi         : 

İmzası         : 

 

Bu tutanakla alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen belge kapsamı ürünlerin 

tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının parti için bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş 

sayılır.  

 

Alınacak numuneler 24 saat içinde test için ilgili laboratuara sevk edilmelidir. 

 

*İlgili belge: Beyanname, antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma belgesi, konşimento, 

CMR, TIR karnesi vs. 
 
 
 

 



 

 

EK-2 (a): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili firmaya)  

 

İLGİLİ FİRMAYA 

          

 

İlgi: ......  tarihli ve   ......... numaralı başvurunuz. 

 

 

 İthali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan 

ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin  

................ teknik mevzuatın ................ madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı 

anlaşılmıştır. 

 

 Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Uygunsuzluğun hangi aşamada verildiği:  

 

□ Belgeler süresi içinde sisteme yüklenmediğinden başvuru esnasında 

□ Belge ve işaretleme kontrolü sonrası 

□ Laboratuar analizi sonrası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No GTİP Fatura Tarihi 

     

     

Fatura No Model Numarası Miktar    

      

      

  



 

 

EK-2 (b): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)  

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE 

 

 ........... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan 

ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili 

teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır. 

 

 Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No GTİP Fatura Tarihi 

     

     

Fatura No Model Numarası Miktar    

      

      

  



EK-3: GENELGE (2011/40) 

 

T.C. 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.11.00-10.06.01          23/8/2011 

Konu : Set halindeki eşya    

GENELGE 

(2011/40) 

 

Bilindiği üzere Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki listelerde, çeşitli kurumların 

uygunluk değerlendirmelerine tâbi tutulacak eşya, GTİP’leri ile birlikte yer almakta ve söz 

konusu listelerdeki eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilgili Bakanlığın izni aranmaktadır. 

Anılan listelerde mevcut olan herhangi bir eşyanın, farklı GTİP’lerde yer alan iki veya 

daha fazla eşya ile birlikte perakende satılacak hale getirilmiş set halinde ithal edilmek 

istenmesi durumunda “set halindeki eşya” olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılmaktadır. 

Bu tespit sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin Genel Yorum Kuralları 

gereği, seti meydana getiren eşyadan mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenerek bu eşyanın 

GTİP’i setin GTİP’i olarak kabul edilmekte, mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenemiyorsa 

seti oluşturan her bir eşyanın ait olduğu GTİP tespit edilerek bu GTİP’lerin sonuncusunda 

sınıflandırılmaktadır. 

Bu durumda, set içinde yer alan eşyadan herhangi biri, anılan Tebliğler gereği belli bir 

kurumun iznine tâbi olsa da, set olarak değerlendirildiğinden, o eşyanın sete mümeyyiz vasfını 

veren eşya olmaması halinde bir başka GTİP’te sınıflandırılabilmekte, dolayısıyla izne tâbi olan 

eşyanın, set içinde, ilgili kurumdan izin aranmaksızın serbest dolaşıma girmesi gibi bir sorunla 

karşılaşılmaktadır. Yine set içindeki bir eşya farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya 

Dış Ticaret Rejimi’nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tâbi olabilmektedir. 

Bu itibarla, bundan böyle perakende satılacak hale getirilen set halindeki eşya (82.06 

tarife pozisyonunda olduğu gibi Gümrük Tarife Cetvelinde set halinde eşya için özel olarak bir 

tarife pozisyonu belirlenmiş olanlar hariç) ile ilgili olarak yükümlüsünce aşağıda belirtilen 

şekilde işlem yapılacaktır. 

1. Gümrük beyannamesinin 31 nolu kutusunun altında bulunan "satışa esas birim" 

alanında "set" ölçü birimi kodu seçilecektir. 

2. Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin Genel Yorum Kuralları dikkate alınarak eşyanın set 

olarak GTİP'i belirlenecek, belirlenen bu GTİP esas alınarak gümrük vergisi hesaplanacaktır. 

3. Seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP'leri tespit edilecek; eşyanın iş bu genelge 

kapsamında olduğu bilgisi, eşya tanımı ve GTİP tespitleri gümrük beyannamesinin 44 nolu 

kutusuna kaydedilecektir. 

4. Tespit edilen bu GTİP'lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca gümrük 

beyannamelerine eklenmesi gereken belgeler, ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, KDV 

veya ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergiler hesaplanarak gümrük 

beyannamelerine yansıtılacaktır. 

2002/39 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim.      Remzi AKÇİN

                                                                                                              Genel Müdür V 



EK-4- TABLO ÖRNEĞİ 
 

 
 
 

TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER 

 
 

Firma Vergi 

Numarası 

TAREKS 

Başvurusu 

Antrepo 

Beyannamesi 

Tarihi 

Antrepo 

Beyannamesi 

Sayısı 

GTİP/Ürün 

Cinsi 

ADET/ 

ÇİFT 

……. 
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