
ESKİ YENİ 

İthalatçının sorumluluğu

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

denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1’deki tabloda belirtilen 

standartlar dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli 

olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik 

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu 

anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS 

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya 

ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İthalatçının sorumluluğu

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

ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1’deki tabloda belirtilen standartlar dâhil

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

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun uyarınca sorumludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına

gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün

güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz. 

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan

kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi

tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine

bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul

edilir. EKLENMİŞTİR.

EK LİSTE

7612.10.00.00.00

Tüp şeklinde esnek kaplar

TS 4812 EN 13046 Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – 

Boyutlar ve Toleranslar

TS 4936  Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri / KALDIRILDI

EK LİSTE

7612.10.00.00.00

Tüp şeklinde esnek kaplar

TS 4812 EN 13046 Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – 

Boyutlar ve Toleranslar

7612.90.80.00.00 Diğerleri 

TS 5463  Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin / KALDIRILDI
-

ESKİ YENİ 

Kapsam dışı

MADDE 8 ‒ (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.

Kapsam dışı

MADDE 8‒ (3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen

ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/Ave Ek-

2/B’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve

Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans

Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ

hükümleri uygulanmaz.

Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10 ‒ 

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, bu atıklar birinci fıkranın 

(c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk 

Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri 6 

aylık raporlar halinde düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. 

Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10‒

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, İl Müdürlüğünden alınacak

onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar birinci fıkranın

(c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk

Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri

talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklar.

4707.10.00.00.00 

Beyazlatılmamış Kraft kağıdı veya karton ya da oluklu 

kağıt veya kartondan olanlar (hurda kağıt, karton atığı)

47.07

Geri kazanım amaçlı kağıt veya döküntü, kırpıntı ve hurdaları

ESKİ YENİ 

-
EK 1 sayılı listeden çıkarılan ürünler

2924.29.70.00.35- N-acetyl antranilik asit Çıkarılmıştır.

2019 YILI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK BULUNMAMAKTADIR.

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/1)

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/3)

SAĞLIKBAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/4)



-

EK 1 sayılı listeye eklenen ürünler

2924.23.00.10.00 - N-acetyl antranilik asit Eklenmiştir.

2933.39.99.00.28 - ANPP (4-anilin-N-phenethylpiperidine) Eklenmiştir

2933.39.99.00.29 - NPP (N-phonethyl-piporidone) Eklenmiştir

ESKİ YENİ 

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 üçüncü fıkrası dahilindeki ürünleri kapsar.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 

a) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, 

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak 

istenen Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen 

ürünler ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan 

ürünleri, 

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü 

Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo 

Rejimine tabi tutulan Ek-12’de belirtilen orman yetiştirme materyallerini 

kapsar./ MAVİ RENKLİ KISIM EKLENDİ

(2) Uygunluk Yazısı 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak 

da düzenlenebilir./ KIRMIZI RENKLİ KISIM ÇIKARTILDI

(2) Uygunluk Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi

üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir. 

(5) Uygunluk Yazısı;b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de yer alan

ürünler için ithalatçıya, iletilir.

(5) Uygunluk Yazısı;a) b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve Ek-12’de yer alan

ürünler için ithalatçıya, iletilir / MAVİ RENKLİ KISIM EKLENDİ

Uygunsuzluk yazısı  

MADDE 6 – (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde,

gerekçeli olarak Ek-10’da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6

sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden onay işlemi

yapılmaz./KIRMIZI RENKLİ KISIM ÇIKARTILDI

Uygunsuzluk yazısı 

MADDE 6 – (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde,

gerekçeli olarak Ek-10’da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Ticaret

Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden onay işlemi yapılmaz.

Kontrol belgesi

MADDE 8 – (1) Ek-1/A ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk

Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınması için Ek-8’de yer alan Kontrol Belgesi formu,

fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi

formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte

ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur.

(3) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Kontrol belgesi

MADDE 8 – (1) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12’de yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk

Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan

Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınmasını teminen Ek-1/A ve Ek-3’te yer alan ürünler 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 Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulur.

(3) Ek-12’de yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-13’te

yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile

birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) başvurulur.

(4) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir./

MAVİ RENKLİ KISIM EKLENDİ

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 05.04, 15.04, 1516.10,

15.17, 1518.00, 19.01, 19.02, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06,

2202.99 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

b) Ek-3’te yer alan ürünler için altı aydır.

(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu

yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin

işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

Kontrol belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9 – (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A ve Ek-12’de yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 05.04, 15.04, 

1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 

2105.00, 21.06, 2202.99, 2208.70 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 

sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol 

Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır./ MAVİ RENKLİ 

KISIM EKLENDİ

TARIM VE ORMANBAKANLIĞININ KONTRLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/5)



MADDE 12 (2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler 

kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince 

doğrudan izin verilir.                                                                                                             

(4) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün 

sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk 

edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

MADDE 12 (2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler

kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan

izin verilir. İzin verilen eşyaya ilişkin veriler elektronik ortamda Tarım ve

Orman Bakanlığı ile paylaşılır

(4) Uygunsuz çıkan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 veya Ek-7’de

belirtilen ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere

imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat

çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır. (5) 

Uygunsuz bulunan EK-12’de yer alan ürün, on gün içinde ithalatçı veya

temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya

temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir. / MAVİ 

RENKLİ KISIM EKLENDİ

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne 

Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5) 

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi

Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5) ile

30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2018/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

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

- 18.06  Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları EKLENDİ

1904.90.10.10.00 (a)  Kakao içerenler 

(pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda)
ÇIKARTILDI

1904.90.10.90.00 (a) 

Diğerleri (pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda)
ÇIKARTILDI

-

19.04 (a): Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması  veya kavrulması 

suretiyle elde edilen gıda mamulleri (cornflakes gibi);tarifenin başka yerinde 

belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette 

hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flakon halindeki hububat veya diğer şekilde 

işlenmiş daneler( un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük 

parçalar ve kaba un hariç) /  EKLENDİ

- 2208.70 Likorler / EKLENDİ

- 7101.21.00.00.00 İşlenmemiş olanlar (Kültür İncileri) / EKLENDİ

- 0602.90.10.00.00 Mantar miselleri/ EKLENDİ

-

17.02 :Diğer şekerler(kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz dahil)(katı 

halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni 

bal (tabii bal ile karıştırılmamış olsun olmasın); karamel/ EKLENDİ

1702.11 : Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya 

daha fazla laktoz(anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler / ÇIKARTILDI
-

- 2922.49  Diğerleri / EKLENDİ

- 2925.29.00.00 Diğerleri / EKLENDİ

- 29.30 Kükürtlü organik bileşikler / EKLENDİ

- 2932.99 Diğerleri / EKLENDİ

- 2942.00 Diğer organik bileşikler / EKLENDİ

-
3105.10 : Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 

10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar / EKLENDİ

-

32.04 : Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda 

olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası 

sentetik organik boyayıcı maddeler olan mustahzarlar;fluoresanlı aydınlatma 

maddeleri veya lumınofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal 

olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) / EKLENDİ

EK 1-A  VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLN HAYVAN VE ÜRÜNLER (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) DA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER

EK 1-B VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER(KONTROL BELGESİNE TABİ OLMAYANLAR)DA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER



-

33.02 : Sanayide hammadde olarak  kullanılan koku veren maddelerin 

karışımları ve esası  bu maddelerin bir  veya daha fazlası olan karışımlar 

(alkollü çözeltilet dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku 

verici maddeler olan diğer müstahzarlar / EKLENDİ

3507.10.00.00.00 Peynir mayası ve konsantreleri /ÇIKARTILDI -

-
35.07 : Enzimler; tarifenin başka  bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 

müstahzar enzimler / EKLENDİ

- 3926.90 Diğerleri / EKLENDİ

-

9602.00 : İşlenmiş ,yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu 

maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 

mumdan, parafinden,stearinden,tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından 

kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve 

yontulma sebebiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş 

(3503 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya   / 

EKLENDİ

17 (a) Şeker ve şeker mamulleri (1702.11 hariç)/ KIRMIZI İLE İŞARETLİ 

KISIM ÇIKARILDI

17 (a) Şeker ve şeker mamulleri (Veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç) / MAVİ 

İLE İŞARETLİ KISIM EKLENDİ

- 2924.29.70.00.37  3-Oxo-2-Phenylbutanamide / EKLENDİ

2930.90.13.00.00 Sistein  ve sistin (yalnız sistin)
2930.90.13.00.00 Sistein  ve sistin (yalnız sistin) (veteriner kontrolüne tabi 

olanlar hariç)  / MAVİ İLE İŞARETLİ KISIM EKLENDİ

39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) / ÇIKARTILDI -

39.02 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) / ÇIKARTILDI -

39.03 Stiren polimerleri (ilk şekillerde) / ÇIKARTILDI -

39.04 vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk 

şekillerde) / ÇIKARTILDI
-

39.05  vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde); diğer 

vinil polimerleri (ilk şekillerde) / ÇIKARTILDI
-

39.06 Akrilik polimerler (ilk şekillerde ) / ÇIKARTILDI -

39.07 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); 

polikarbonatlar,alkit reçineler,polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk 

şekillerde) / ÇIKARTILDI

-

39.08 Poliamidler (ilk şekillerde)/ÇIKARTILDI -

39.09 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde) 

/ÇIKARTILDI
-

3910.00 Silikonlar (ilk şekilllerde) /ÇIKARTILDI -

39.11 Petrol reçineleri,kumaron-inden 

reçineleri,politerpenler,polisülfürler,polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı 

notunda belirtilen diğer ürünler ( tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 

almayan) ( ilk şekillerde)/ÇIKARTILDI

-

39.12  Selülozve kimyasal türevleri  ( tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 

veya yer almayan) ( ilk şekillerde)/ÇIKARTILDI
-

39.13  Tabii polimerler (alijinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler 

(sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (Tarifenin 

başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) ( ilk şekillerde) (veteriner 

kontrolüne tabi olanlar hariç)/ÇIKARTILDI

-

3914.00.00.00.00 :39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan polimerler esaslı 

iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)/ÇIKARTILDI
-

9602.00.00.10.00  Jelatin Kapsüller
9602.00.00.10.00  Jelatin Kapsüller (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)  

MAVİ İLE İŞARETLİ KISIM EKLENDİ

01.06  Canlı diğer  hayvanlar ( Yalnız zirai mücadele uygulamalarında bitki 

koruma ürünü olarak kullanılanlar) /ÇIKARTILDI

0106.49.00.00.11 * Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 

(Yalnız zirai mücadele uygulamalarında bitki koruma ürünü olarak 

kullanılanlar)/ EKLENDİ

EK-2 GIDA VE YEM SANAYİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERDE YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

EK-6 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ İMALİNDE KULLANILAN HAMMADDELER, ÇEKİCİ TUZAKLAR İLE 

HİDROLİZE PROTEİN İHTİVA EDEN CEZBEDİCİLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER



-

0106.90.00.90.12 * Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler  

(Yalnız zirai mücadele uygulamalarında bitki koruma ürünü olarak 

kullanılanlar) / EKLENDİ

- 2931.39.90.00.69 Diğerleri (Yalnız Glufosinate ammoniun) / EKLENDİ

-

2931.90.00.90.68  Diğerleri ( yalnız ethephon Fenbutatin Oxide, Glufosinate 

Ammonium ,Glyphosate Acid, Glyphosate  İsopropylamine Tuzu'dan birini 

içerenler) / EKLENDİ

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / UNVAN DEĞİŞTİ

- 0602.90.41.00.11 Çelikler / EKLENDİ

- 0602.90.41.00.12 Fidanlar/ EKLENDİ

- 1209.99.10.00.00 Orman ağaçlarının tohumları / EKLENDİ

- YENİ EKLENDİ

ESKİ YENİ 

İthalat işlemleri

MADDE 3 – (3) Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda

belirtilenlerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca;

laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-4’te belirtilen

hususlar dikkate alınarak; ya da kritik kullanım alanları için yapılır.

İthalat işlemleri

MADDE 3 – (3) Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda

belirtilenlerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca;

laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-4’te belirtilen

hususlar dikkate alınarak; ya da Ek-5’te yer alan halonun kritik kullanım

alanları için yapılır.

(4) 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’likimyasalı içeren 8424.10

GTP’de yer alan eşyaların, Ek-5’te yer alanhalonun kritik kullanım

alanlarında yapılacak ithalatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile

yapılır. 

Kontrol belgesi

MADDE 6 – 

d) Servis amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Ekonomi Bakanlığından

(İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthal Lisansı,

Kontrol belgesi

MADDE 6 – 

d) Servis amaçlı ithal edilecek maddebaşvurularında Ticaret Bakanlığından

(İthalat Genel Müdürlüğü) fiziksel veya elektronik olarak alınacak İthal

Lisansı,

EK-5 EK-5 Listeye eklemeler yapılmıştır.

ESKİ YENİ 

EK-11 BİLGİ FORMU

EK-7 ZİRAİ KARANTİNA KONTROLÜNE TABİ BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

DEĞİŞİKLİK YOKTUR

EK-12  ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİ 

EK-13  KONTROL BELGESİ  ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİ 

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

 (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/6)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN 

GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/7)

EK-8 KONTROL BELGESİ

EK-9 UYGUNLUK YAZISI 

EK-10 UYGUNSUZLUK YAZISI 

EK-10 UYGUNSUZLUK YAZISI 



ESKİ YENİ 

İthalatçının sorumluluğu

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

denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Telsiz ve Telekomünikasyon

Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) dâhil olmak üzere ilgili tüm

mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun uyarınca sorumludur.

(2) 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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu

anlamına gelmez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya

ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(5) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını

takip eden onbeş gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik

bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Kurumuna sunar.

İthalatçının sorumluluğu

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

ithal ettiği ürünlerin herhalükârda Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları

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

olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerden “kısamesaj” hizmeti verebilme özelliğini

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

27230 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter

Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına

gelmez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün

güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(5) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip

eden on beş gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini

(IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna

sunar.

(6) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1 veya Ek-2’de yer aldığının sonradan

yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi

tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Bilgi

Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek

gümrük idaresine bildirmesi halinde,uygunluk değerlendirmesinin olumsuz

sonuçlandığı kabul edilir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış

ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı

uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi

halinde, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8)’ne göre

sonuçlandırılır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğinyayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde

ihraç amacıyla taşıma belgesidüzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca

gümrük idarelerine sunulmuş olanürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde,

Telsiz ve TelekomünikasyonTerminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2018/8)’ne göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’de belirtilen, ancak “Telsiz veTelekomünikasyon Terminal

Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği(2018/8)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen

GTİP’ler kapsamındaki ürünlerinithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ

hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra,Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan

değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

Ek-1

GTİP MADDE İSMİ

8517.11.00.00.00 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları(yalnız 1880-1900

MHz frekans aralığında çalışanlar)

8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon

cihazları

8517.18.00.00.19 Diğerleri

8517.61.00.10.00 Hücresel ağ için olanlar

8517.69.90.90.17 Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları (yüzer araç

üzerinde gelenler hariç)

8526.91.80.00.19 Diğerleri 

8526.92.00.90.19 Diğerleri

Ek-1

GTİP MADDE İSMİ

8517.11.00.00.00 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları(yalnız 1880-1900 MHz

frekans aralığında çalışanlar)

8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

8517.18.00.00.19 Diğerleri

8517.61.00.10.00 Hücresel ağ için olanlar

8517.62.00.00.00 Diğerleri

8517.69.90.90.17 Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları (yüzer araç üzerinde

gelenler hariç)

8526.91.80.00.19 Diğerleri 

8526.92.00.90.19 Diğerleri

ESKİ YENİ 

Risk analizi

MADDE 8 – 

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

Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer

tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Riskanalizi

MADDE 8 – 

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

Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer taraflarında görüşü alınarak Bakanlıkça

belirlenir.

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/9)

DEĞİŞİKLİK YOK.

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/8)



TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – 

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

18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans

numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından

kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince

fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim

başvurusu yapılır.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – 

(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyanedilen ürünlerin ithalatında,

18090099262013095773484 olarak belirlenen 23haneli TAREKS referans

numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesineithalatçı tarafından

kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİPdeğişikliği sonucunda

Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilenürünlerin, gümrük gözetiminde

bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi

halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu

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

denetlenmesin, ithal ettiği 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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu

anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya

ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İthalatçının sorumluluğu

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

ithal ettiği ürünlerin herhalükârda 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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına

gelmez. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalatişlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün

güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-2’de yeraldığının sonradan yapılan

kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi

tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine

bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul

edilir.

EK-1 LİSTE 

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli

Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD)

EK-1 LİSTE

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrik Ekipmanları ile İlgili

Yönetmelik (LVD)

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle

İlgili Yönetmelik (ATEX)

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

(ECO-DESİGN)

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

(ECO-DESIGN )

Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart

Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ

ETİKETLEMESİ)

EK-2 LİSTE

51- 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler(split sistem)

EK-2 LİSTE

51- 8415.10.90.00.11 Değişken Debili (VRF) olanlar

52- 8415.10.90.00.19 diğerleri

EK-2 LİSTE

55- 8415.90.00.90.11 Split sistemlerin dış üniteleri

EK-2 LİSTE

56- 8415.10.90.00.11 Değişken Debili (VRF) olanlar

57- 8415.10.90.00.19 diğerleri

EK-2 LİSTE

224- 8479.89.97.90.00
KALDIRILDI.

ESKİ YENİ 

OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/10)



İthalatçının sorumluluğu

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

denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Oyuncak Güvenliği

Yönetmeliği dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli

olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu

anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya

ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz. 

İthalatçının sorumluluğu

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

ithal ettiği ürünlerin herhalükârda Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği dahil olmak üzere

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

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

uyarınca sorumludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına

gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün

güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz. 

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan

kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi

tarafından Bakanlık Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

Müdürlüğüne bildirilir. İlgili birimin ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek

gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz

sonuçlandığı kabul edilir.

-

EK-1 LİSTEYE AŞAĞIDAKİ TARİFELER EKLENMİŞTİR.

3213.10.00.00.00 Takım halindeki boyalar (sanatsal etkinliklerde kullanılanlar

ve profesyonel ürünler hariç. Eklenmiştir

9609.10.10.00.00 ‘’Kurşunları’’ grafitten olanlar (yalnızca kurşun boya

kalemleri)

9609.10.90.00.00 Diğerleri (yalnızca kurşun boya kalemleri)

9609.90.10.00.00 Pasteller ve Kömür kalemler (yalnızca pastel boyalar)

9609.90.90.00.00 Diğerleri (yalnızca çocukların kullanımına yönelik tebeşirler)

ESKİ YENİ 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – 

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

18110099232013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans

numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından

kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince

fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim

başvurusu yapılır.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – 

(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyanedilen ürünlerin ithalatında,

18110099232013015773484 olarak belirlenen 23haneli TAREKS referans

numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesineithalatçı tarafından

kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİPdeğişikliği sonucunda

Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilenürünlerin, gümrük gözetiminde

bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince fiili denetimeyönlendirilmesi

halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusuyapılır.

İthalatçının sorumluluğu

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

denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Kişisel Koruyucu Donanım

Yönetmeliği dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli

olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu

anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya

ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İthalatçının sorumluluğu

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

ithal ettiği ürünlerin herhalükârda Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği dahil

olmak üzere ilgili tümmevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanunuyarınca sorumludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygunve/veya güvenli olduğu anlamına

gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithaledilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalatişlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün

güvenli ve mevzuata uygunolduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yeraldığının sonradan yapılan

kontrol sonucunda tespit edilmesi halindekeyfiyet ilgili gümrük idaresi

tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanlığına bildirilir. Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınınürünün güvensiz olduğunu tespit

ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde,uygunluk değerlendirmesinin

olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

ESKİ YENİ 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/11)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/12) 



Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de yer alan ürünlerin, ithalatta,

insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden

23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik, 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elastomer

ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve

N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin

Belirlenmesi Hakkında Tebliğe uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1’de yer alan 

ürünleri kapsar.

Amaç vekapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de yer alan ürünlerin,ithalatta, insan 

sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicininkorunması yönünden 23/6/2017 

tarihli ve 30105 mükerrer sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, 

Değerlendirilmesi, İzni veKısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile 3/5/2016 tarihli ve 

29701 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk 

Denetimi Tebliğineuygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabitutulacak Ek-1’de yer alan 

ürünleri kapsar.

(3)  BuTebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları 

kapsamaz.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm

işlemler, GTB-İRİS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci

maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili

öncesinde yapılır.

(3) Firmaların GTB-İRİS’te tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi, GTB-

İRİS’e başvuru işlemleri ve Tebliğ kapsamındaki denetimlere ilişkin usul ve

esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu Bakanlığın

internet sayfasında duyurulur.

TAREKS veFirma Tanımlaması

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatdenetimiyle ilgili tüm

işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göreyapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyenfirmaların, 29/12/2011 tarihli

ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananDış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği veDenetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te

tanımlanması ve firma adınaTAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının

yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 5 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya

denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı,

Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Oyuncak

Güvenliği Yönetmeliği, Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

ile Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-

nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu

Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ dahil olmak üzere ilgili tüm

mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya

güvenli olduğu anlamına gelmez.

İthalatçınınbaşvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009tarihli ve 27369

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan GümrükYönetmeliğinin 181 inci

maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrükbeyannamesinin tescili

öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan

“Dış Ticarette RiskEsaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü

veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithalpartisine ilişkin

verileri girerek başvurusunu yapar. 

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmayaişlemlerini takip edebilmesi

amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanındagirilmesinden kullanıcı sorumludur.

-

Muafiyetlerve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te

beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğinedair TAREKS referans

numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracatbeyannamesi numarasının

kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve gerigelen ürünlerin teknik

mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arzedilebileceğine dair Ek-3’te yer

alan taahhütnamenin kullanıcı tarafındanTAREKS’e yüklenmesini müteakip

ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan

oluşturulur.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı BakanlarKurulu Kararı eki 4458

sayılı Gümrük Kanununun Bazı MaddelerininUygulanması Hakkındaki

Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasındabelirtilen eşyanın ithalatında

TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalatişlemleri 9 uncu maddeye göre

sonuçlandırılır. 

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmedegerekli görülmesi halinde,

birinci veya ikinci fıkra kapsamına girenürünler de fiili denetime tabi

tutulabilir.



-

Riskanalizi 

MADDE 7 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiğibilgiler

çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKSaracılığıyla

yapılacak risk analizine göre belirlenir. 

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler,gerektiğinde ilgili diğer tarafların da

görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetimeyönlendirilmeyen ürünlerin ithal

edilebileceğine dair TAREKS referansnumarası doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizi neticesinde fiili denetimeyönlendirilen ürünler için Ek-2’de

belirtilen belgeler, firma adınayetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru

günü dahil 2 iş günüiçerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. 

-

Kullanıcıyayapılan bildirimler

MADDE 8 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine vesonucuna ilişkin sorgulamaları

TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkinbildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı

Kontrol Sistemi Tebliği (ÜrünGüvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı

maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında

kullanıcılar tarafından beyanedilen elektronik posta adresine iletilir.

Kullanıcıya ulaşmayanbildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılıktespiti halinde durum ilgili

gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

-

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 9 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKSreferans

numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firmatarafından

kaydedilmesi zorunludur. 

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihtenitibaren 1 yıl süreyle

geçerlidir.

(3) 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük KanunununBazı Maddelerinin

Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birincifıkrasında

belirtilen eşyanın ithalatında 19120099118115014436576 olarakbelirlenen 23

haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44numaralı

hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 5 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya

denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı,

Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Oyuncak

Güvenliği Yönetmeliği, Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

ile Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-

nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu

Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ dahil olmak üzere ilgili tüm

mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya

güvenli olduğu anlamına gelmez.

İthalatçınınsorumluluğu

MADDE 10 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya

denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin herhalükârda Kimyasalların Kaydı,

Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Bazı Tüketici

Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğide dahil olmak üzere ilgili tüm

mevzuata uygun ve güvenli olmasından,29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik MevzuatınHazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlakamevzuata uygun ve/veya

güvenli olduğu anlamına gelmez.

Yaptırımlar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı

beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat

yapanlar hakkında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve

ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareketedenler ile yanlış veya yanıltıcı

beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan,ibraz eden veya belgede tahrifat

yapanlar hakkında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler RejimiKararının ilgili hükümleri ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgilimevzuata, bu Tebliğ

hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden

kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süreaskıya alınır, firmanın

denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya orandafiili denetime yönlendirilir.

Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenensüreler ve denetim oranları, firmanın

başvuru sıklığı, varsa öncekiihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar

dikkate alınarakbelirlenir.



-

Yetki 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alanhususlarda uygulamaya yönelik önlem

almaya ve düzenleme yapmaya BakanlıkÜrün Güvenliği ve Denetimi Genel

Müdürlüğü yetkilidir.

-

EK-1 LİSTEYE EKLENMİŞTİR. 

96.03.21.00.00.11- Arayüz Fırçaları(Takma damak fırçaları dahil)

9606.21.00.00.19- Diğerleri (takma damak fırçaları dahil)

-

EK-1 LİSTEDEN AŞAĞIDAKİ TARİFELER ÇIKARTILMIŞTIR. 

3213.10.00.00.00, 3213.90.00.00.00, 3923.30.10.00.19, 4016.92.00.00.00,

4202.12.11.00.00, 4202.12.50.00.00, 4202.12.91.10.00, 4202.12.91.90.00,

8214.10.00.00.12, 9608.10.10.10.00, 9608.10.10.90.00, 9608.10.99.00.00,

9608.20.00.10.00, 9608.20.00.90.00, 9608.30.00.10.00, 9608.30.00.90.00,

9608.40.00.10.00, 9608.40.00.90.00, 9608.50.00.10.00, 9609.10.10.00.00,

9609.10.90.00.00, 9609.90.10.00.00, 9609.90.90.00.00

ESKİ YENİ 

ESKİ YENİ 

Risk analizi 

MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler

çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla

yapılacak risk analizine göre belirlenir. 

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü

alınarak, Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal

edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Riskanalizi 

MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKSüzerinden beyan ettiği bilgiler

çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilenürünler TAREKS aracılığıyla

yapılacak risk analizine göre belirlenir. 

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların dagörüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetimeyönlendirilmeyen ürünlerin ithal

edilebileceğine dair TAREKS referansnumarası doğrudan oluşturulur.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – 

(3) 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 18140099152013143475484 olarak belirlenen 23haneli TAREKS

referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı

tarafından kaydedilir.

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

18140099242013015773484 olarak belirlenen 23haneli TAREKS referans

numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından

kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince

fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim

başvurusu yapılır.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – 

(3) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde

edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 veEk-2’deki listelerde yer alması

durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması

halinde 18140099152013143475484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS

referans numarası, gümrük beyannamesinin 44numaralı hanesine ithalatçı

tarafından kaydedilir.

(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyanedilen ürünlerin ithalatında,

18140099242013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans

numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından

kaydedilir.Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda

Tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde

bulunması kaydıyla, ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime

yönlendirilmesihalinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/14)

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: 2019/13)

Tebliğ Kapsamında 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiş olup; güncel tutarlara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.



İthalatçının sorumluluğu

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

denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri

Yönetmeliği (305/2011/AB) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve

güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu

anlamına gelmez.

İthalatçınınsorumluluğu

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

ithal ettiği ürünlerin herhalükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

dâhil olmak üzereilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli

ve 4703sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına

DairKanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dairTAREKS referans numarası

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygunve/veya güvenli olduğu anlamına

gelmez.

(3) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1 veyaEk-2’de yer aldığının sonradan

yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesihalinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi

tarafından Çevre ve ŞehircilikBakanlığına bildirilir. Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının ürünün güvensizolduğunu tespit ederek gümrük idaresine

bildirmesi halinde, uygunlukdeğerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul

edilir.

ESKİ YENİ 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 12 – 

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

18150099272013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans

numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından

kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince

fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim

başvurusu yapılır.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 12 – 

(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyanedilen ürünlerin ithalatında,

18150099272013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans

numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesineithalatçı tarafından

kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda

Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilenürünlerin, gümrük gözetiminde

bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresincefiili denetime yönlendirilmesi

halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

-

2018/15 Tebliğin EK-2 Formuna (FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN

ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER)

2019/15 Tebliğinin 12. Maddesinin 3.fıkrası kapsamında gerek görülmesi

halinde Gümrük Beyannamesi eklenir şeklinde düzenleme yapılmıştır.

ESKİ YENİ 

İthalatçının sorumluluğu

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

denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında

Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği dâhil olmak üzere ilgili

tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun uyarınca sorumludur.

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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu

anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya

ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz. 

İthalatçının sorumluluğu

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

ithal ettiği ürünlerin her halükârda Tıbbi CihazYönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı

Cihazları Yönetmeliği dâhilolmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli

olmasından, 29/6/2001tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması veUygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dairTAREKS referans numarası

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygunve/veya güvenli olduğu anlamına

gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithaledilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalatişlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün

güvenli ve mevzuata uygunolduğunun ispatı olarak kullanılamaz. 

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yeraldığının sonradan yapılan

kontrol sonucunda tespit edilmesi halindekeyfiyet ilgili gümrük idaresi

tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilir.Sağlık Bakanlığının ürünün güvensiz

olduğunu tespit ederek gümrük idaresinebildirmesi halinde, uygunluk

değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabuledilir.

ESKİ YENİ 

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/15)

TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/16)

ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/17)

Tebliğ 2019 yılı itibariyle ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri kapsamından çıkarılmıştır.



ESKİ YENİ 

ESKİ YENİ 

ESKİ YENİ 

ESKİ YENİ 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan;

a) İhracat Rejimi ile Dahilde İşleme 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.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan;

a) İhracat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbitutulmak istenen ürünlerin

ihracatında,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşlemeRejimine tâbi tutulmak

istenen ürünlerin ithalatında,

Grup Başkanlıklarınca yapılacak ticari kalitedenetimlerini kapsar.

EK-3 LİSTE KALDIRILMIŞTIR.

-
EK1-A Listesi

1509.10.20.00.00- Ekstra Saf zeytinyağı EKLENMİŞTİR. 

-

EK1-B Listesi

2008.19.19.00.29-Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar ÇIKARTILMIŞTIR.

2008.19.95.00.29-Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar ÇIKARTILMIŞTIR.

ESKİ YENİ 

ESKİ YENİ 

İthalatçının sorumluluğu

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

denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda 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 

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu 

anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS 

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya 

ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İthalatçının sorumluluğu

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

ithal ettiği bütün ürünlerin her hâlükârda 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

oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına

gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS

referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün

güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan

kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi

tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine

bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul

edilir.

ÇEVRENİNKORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/23)

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/18)

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/19)

Tebliğ 2019 yılı itibariyle ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri kapsamından çıkarılmıştır.

Tebliğ 2019 yılı itibariyle ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri kapsamından çıkarılmıştır.

BU YIL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. 

ARAÇPARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/25)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/20)

TEBLİĞDE BİR DEĞİŞİKLİK BULUNMAMAKTADIR. 

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/21)



GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış

ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı

uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatında bu Tebliğ

hükümleri uygulanmaz.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış

ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı

uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının

talebi halinde, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2018/25) göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’de belirtilen, ancak Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler

kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri

uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler

nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz. 

-
8708.21.10.00.00- Emniyet Kemerleri (Sadece Ticari ve Binek Araçlar) (BM-

AEK R3 / BM-AEK R4) – EKLENMİŞTİR. 

-
4011.10.00.90.12- Çelik kuşaklı radyal dış lastikler(BM-AEK R-30) –

ÇIKARTILMIŞTIR.

- 4011.20.10.00.19- Diğerleri (BM-AEK R-54)– ÇIKARTIMIŞTIR.


