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MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 27.07.2017 
tarihli ve 83289 sayılı yazısı 

GENELGE(MGMB-UMGGB-2017/9)
          GENELGE(MGMB-UMGGB-2017/8) ile yürürlüğe konulan uygulama çerçevesinde, 
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) tarafından teste yönlendirilen ürünlerin 
denetimlerine ilişkin olarak, Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısı doğrultusunda aşağıdaki hususlar 
dikkate alınacaktır.

1. Fiili denetime yönlendirilen ve denetime veya teste tabi tutulan ürünlere ilişkin 
başvuruların mevzuat uyarınca (başvuruda firmalarca yapılan maddi hata vb. nedenler 
ile) iptal edilmesi neticesinde aynı partinin TAREKS tarafından tekrar teste 
yönlendirilmesi durumunda, ikinci başvurunun iptal edilen başvuru devamı olduğu ve 
iptal edilen başvuruda denetim ve/veya test işlemlerinin ithale izin verecek yönde 
olumlu olarak sonuçlanmış olması gerekliliği dikkate alınarak denetimin test 
yapılmadan mevzuat uyarınca sonuçlandırılması ve belge açıklamasında başvurunun 
hangi sayılı TAREKS başvurusu devamı olduğu hususunun belirtilmesi gerekmektedir.

2. 1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği uyarınca teste yönlendirilen ve 
"Numune alınsın" bölümünde "Evet" görülen ürünlerin parti teşkil edip etmediğinin 
mevzuat çerçevesinde kontrol edilmesini müteakip, parti sayısının altında kalan 
ürünlerin test edilmeksizin Parti Teşkil Etmez ("TAREKS Kabul: Parti Teşkil Etmez") 
olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

3. 1 sayılı ÜGD Tebliği uyarınca TSE markalı üründe girdi muafiyeti belgesine sahip 
ürünlerin teste yönlendirilmesi ve "Numune alınsın" bölümünde "Evet" görülmesi 
durumunda, söz konusu ürünlerin muafiyet belgelerinin kontrol edilerek başvurunun 
teste tabi tutulmadan "TSE Markalı Üründe Girdi Muafiyeti" olarak sonuçlandırılması 
gerekmektedir.

4. 9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında teste yönlendirilen ürünlerin numune alma işlemleri 
sırasında, GENELGE(MGMB-UMGGB-2016/2) Ek-2'sinde yer alan "EK-2: Numune 
Alma/Tespit Tutanağı" kullanılmayacak olup, GENELGE(MGMB-UMGGB-2016/1) 
Ek-1'inde yer alan ve uygulamada genel olarak numune alma ve tespit işlemlerinde 
kullanılan "EK-1: Türk Standardları Enstitüsü Numune Alma Tutanağı" kullanılmaya 
devam edilecektir.

Ek olarak;

1. 9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında teste yönlendirilen ürünlerden alınan numuneler, 
firma sorumluluğunda ve firma yetkilileri vasıtasıyla laboratuvarlara sevk edilecek, 
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alınan numunelerin bu şekilde gönderileceği hususu mutlak surette tutanaklarda 
belirtilecektir.

2. 9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında teste yönlendirilen ürünlerle ilgili olarak; firmaların 
ürünleri teste göndermeyi kabul etmemesi durumunda, ürünleri teste göndermeyi kabul 
etmediklerine dair yazılı dilekçelerini TAREKS üzerinden sunmaları talep edilecek, 
dilekçeye istinaden başvuru veya başvurudaki ilgili kalemler "RED: DENETLEME 
SONUCU" ile olumsuz olarak sonuçlandırılacak ve belge açıklamasına mutlaka 
"Firmanın ürünlere ilişkin testlerin yapılmasını kabul etmediğine dair sisteme 
eklediği (...) tarihli dilekçesine istinaden RED: DENETLEME SONUCU ile olumsuz 
olarak sonuçlandırılmaktadır." notu yazılacaktır.

3. GENELGE(MGMB-UMGGB-2017/8) 15'nci maddesi doğrultusunda değerlendirildiği 
üzere; yürürlüğe konulan yeni uygulama ile teste yönlendirilen ancak muafiyet türü 
seçilmeden başvurusu yapılmış olan veya TAREKS tarafından muafiyetine rağmen 
"Numune alınsın" bölümünde "Evet" bilgisiyle denetime yönlendirilen veya başvuru 
öncesinde muafiyet belgesi olmasa da başvuru sırasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüklerinden muafiyet belgesi alan firmaların "Üretim Girdisi" muafiyeti 
talepleri; benzer şekilde "Geri Gelen Eşya" olarak başvurusu yapılan veya başvuru 
sırasında muafiyeti seçilmemiş olsa bile geri gelen eşya olduğu tespit ve tevsik 
edilebilen ve "Numune alınsın" bölümünde "Evet" çıkan ürünler ile ilgili "Geri Gelen 
Eşya" muafiyeti talepleri dikkate alınacak ve bu tür ürünler teste tabi tutulmadan 
mevzuat çerçevesinde denetim işlemleri sağlanarak tamamlanacaktır. Ek olarak, "İleri 
İşlem Gerektiren Ürün" olduğu tespit ve tevsik edilebilen ürünler ve bu yöndeki 
başvurular da, "Numune alınsın" bölümünde "Evet" olsa bile yine teste tabi 
tutulmadan mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek denetim işlemleri 
tamamlanacaktır. Özetle; "Geri Gelen Eşya", "İleri İşlem Gerektiren Ürün" ve 
"Üretim Girdisi" oldukları tespit ve tevsik edilebilen ürünler ile ilgili başvurular 
TAREKS tarafından test uygulamasına yönlendirilip yönlendirilmemesinden bağımsız 
olarak GENELGE(MGMB-UMGGB-2017/8) ile yürürlüğe konulan kurallar 
öncesindeki gibi değerlendirilerek denetime tabi tutulacaktır.

4. İthalatta fiili denetim faaliyetlerine ilişkin iyileştirme çalışmaları kapsamında; denetim 
birimleri ile laboratuvarlar arası iletişim ve yazışmaların, tamamıyla faaliyetlerde 
kullanılan Belgenet sistemi üzerinden yapılabilmesi amaçlı çalışmalar yürütülmekte 
olup; konu ile ilgili olarak Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı, Deney ve 
Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 
değişiklikler sağlanacak ve Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından ithalat 
denetim faaliyetlerini yürüten birimlere bilgilendirme yapılacaktır.

Gereğini rica ederim.

e-imzalı
Mehmet BOZDEMİR  

 Genel Sekreter
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Dağıtım : 
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
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