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27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (Mükerrer)

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE

İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/21)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; Ek-1 ve Ek-2’de bel�rt�len �hracata ve �thalata konu ürünlerden gerekl�

görülenler�n t�car� kal�te yönünden uygunluğunun gerekt�ğ�nde r�sk anal�z� esaslı olarak denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan;
a) İhracat Rej�m� �le Dah�lde İşleme Rej�m�ne tâb� tutulmak �stenen ürünler�n �hracatında,
b) Serbest Dolaşıma G�r�ş Rej�m� �le Dah�lde İşleme Rej�m�ne tâb� tutulmak �stenen ürünler�n �thalatında,
Grup Başkanlıklarınca yapılacak t�car� kal�te denet�mler�n� kapsar.
(2) Bu Tebl�ğ gıda güvenl�ğ� kontroller�n� kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 28/1/2013 tar�hl� ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Tekn�k Düzenlemeler Rej�m� Kararının 4 üncü maddes� �le 31/12/2003 tar�hl� ve 25333 üçüncü mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış T�carette Tekn�k Düzenlemeler ve Standard�zasyon Yönetmel�ğ�n�n 1 �nc� ve
11 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlükler�ne bağlı laboratuvarları,
c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlükler� arasından Dış T�carette R�sk Esaslı Kontrol S�stem�

(TAREKS)’nde �lan ed�lenler�,
ç) F��l� denet�m: F�z�k� muayene ve/veya laboratuvar anal�z�n�,
d) F�rma: Bu Tebl�ğ kapsamındak� faal�yetlere konu olan, kamu kurumları dâh�l, tüm gerçek ve tüzel k�ş�ler �le

bunların tems�lc�ler�n�,
e) Genel Müdür: Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürlüğünü,
g) Grup Başkanlığı: Bölge Müdürlükler�ne bağlı T�caret Denetmenler� Grup Başkanlıklarını,
ğ) Kapsam dışı: Gümrük Tar�fe İstat�st�k Poz�syonu olarak Ek-1 ve Ek-2’de bel�rt�lmekle b�rl�kte söz konusu

eklerde yer alan tekn�k düzenlemeler kapsamına g�rmeyen ürünler�,
h) TAREKS: Ürün güvenl�ğ� ve tekn�k düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denet�m, uygunluk ve �z�n

�şlemler�n�n elektron�k ortamda ve r�sk anal�z� esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan �nternet tabanlı uygulamayı,
ı) Tekn�k düzenleme: T�car� kal�te denet�m�ne tab� ürünler�n uygun olması gereken ve Ek-1 �le Ek-2'de yer

alan düzenlemeler�,
�) T�car� kal�te denet�m�: İhracat ve �thalata konu ürünler�n �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygunluğunun r�sk

anal�z�ne göre seç�c� ve yeterl� düzeyde olacak b�ç�mde yapılan denet�m�n�,
j) TÜRKAK: Türk Akred�tasyon Kurumunu,
k) T�caret Denetmen�: İhracatta ve �thalatta t�car� kal�te denet�mler�n� yürütme yetk�s�n� ha�z, denet�me konu

ürünler�n �lg�l� tekn�k düzenlemeler�ne �l�şk�n b�lg�ye sah�p denetmen ve denetmen yardımcılarından oluşan personel�,
l) Yetk�lend�r�lm�ş laboratuvar: Genel Müdürlük tarafından, ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemes�nde öngörülen

f�z�ksel ve k�myasal anal�zler� yapmak üzere yetk�lend�r�len Bakanlık laboratuvarları dışındak� kamu veya özel sektör
laboratuvarlarını,

�fade eder.
F�rma ver� tabanı
MADDE 5 – (1) F�rma b�lg�ler�n� kayda alarak güncel tutmak üzere Genel Müdürlük tarafından b�r ver� tabanı

oluşturulur.
(2) Ver� tabanında kayıtlı tüm b�lg�ler t�car� kal�te denet�mler� �le �lg�l� �şlemlerde değerlend�r�l�r.
(3) F�rmalar ver� tabanının oluşturulması ve güncellenmes� amacıyla gerekl� tüm b�lg�ler� Bakanlığa

sağlamakla yükümlüdür.
F�rma tanımlaması
MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında faal�yet göstermek �steyen f�rmaların, 29/12/2011 tar�hl� ve 28157

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış T�carette R�sk Esaslı Kontrol S�stem� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�:
2011/53) çerçeves�nde TAREKS’te tanımlanması ve f�rma adına �şlem yapacak en az b�r kullanıcının yetk�lend�r�lm�ş
olması gerek�r.

(2) T�car� kal�te denet�mler�ne �l�şk�n başvuru, denet�m ve b�ld�r�mlere �l�şk�n �şlemler TAREKS üzer�nden
yapılır.

T�car� kal�te denet�mler�
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MADDE 7 – (1) İhracata veya �thalata konu Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ürünlerden gerekl� görülenler�n t�car�
kal�te denet�mler�, ürünler�n �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygunluğunun tesp�t� amacıyla, r�sk anal�z�ne göre seç�c� ve
yeterl� düzeyde olacak b�ç�mde T�caret Denetmenler� tarafından yapılır.

(2) R�sk anal�z� �ç�n;
a) T�car� kal�te denet�m�ne tâb� ürünler�n r�sk anal�z� esaslı olarak hang� sıklıkta denet�me tâb� tutulacağının

bel�rlenmes� amacıyla, bu ürünler� �hraç eden f�rmaların �lg�l� mevzuat uyarınca Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen
sınıfları,

b) Ürünün n�tel�ğ�, üret�m dönem�, f�yatı, hava şartları, �şleme ve paketleme �şlemler�, saklama şartları, taşıma
aracı ve t�caret� yapılan part�n�n m�ktarı, �hraç, �thal veya menşe ülkes�,

c) F�rmanın büyüklüğü ve t�carettek� payı, üret�m yelpazes�, saklama, paketleme, �şleme g�b� üret�m tes�s�n�n
altyapısı ve taşıma şartları �le �lg�l� gümrük mevzuatı uyarınca yetk�lend�r�lm�ş yükümlü statüsüne sah�p olması,

ç) Öncek� denet�mlerden elde ed�len uygunsuzluklar (ger� çev�rme ve ret �şlemler�, ger� gelen ürün b�ld�r�mler�
ve benzer�), d�ğer Bakanlıklardan alınan b�lg�ler, yurt dışından alınan ger� b�ld�r�mler, denet�m�n yapıldığı yer�n
özell�kler� ve f�rma tarafından beyan ed�len b�lg�ler,

d) Ürünün uygunsuzluğunu göstereb�lecek d�ğer tüm b�lg�ler,
kullanılab�l�r.
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tekn�k düzenlemelere uymayan ürünler�n

�hracatına, �thalatçının taleb�n�n tevs�k� hal�nde, gerekl� �ncelemey� yaparak �z�n vereb�l�r veya gerekt�ğ�nde bu tekn�k
düzenlemeler�n uygulanmasına �st�sna get�reb�l�r.

(2) Ülke ekonom�s�n�n ve �ht�yaçlarının gerekt�rd�ğ� özel ve zorunlu durumları �nceleyerek, �lg�l� tekn�k
düzenlemelere uygun olmayan ürünler�n �thalatına �z�n vermeye Genel Müdürlük yetk�l�d�r.

(3) B�r�nc� fıkra kapsamında �hraç ed�len ürünler�n ger� gelmes� durumunda, aynı f�rma tarafından �lg�l� takv�m
yılı �çer�s�nde yen� �z�n başvurusu yapılamaz.

R�sk Kom�syonu
MADDE 9 – (1) R�sk anal�z�ne esas olacak kuralları bel�rlemek üzere, en az 3 k�ş�den müteşekk�l R�sk

Kom�syonu oluşturulur. Başkanı Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olan Kom�syona gerekl� durumlarda
Bakanlığın �lg�l� b�r�mler�nden ve d�ğer kamu kurumlarından katılım �steneb�l�r.

(2) Kom�syon, dörder aylık dönemler �t�barıyla yılda 3 kez olağan toplanarak r�sk kurallarını gözden geç�r�r ve
gerekl� değ�ş�kl�kler� yapar. Kom�syon �ht�yaç duyulan durumlarda Genel Müdürlüğün çağrısı üzer�ne ayrıca
toplanab�l�r.

(3) Kom�syon kararları g�zl� ve üyeler�n �mzalarını �çerecek şek�lde yazılı olarak saklanır.
İhracatta part� numarası
MADDE 10 – (1) Aynı araç �ç�ne konulan veya aynı başvuru kapsamında kontrole sunulan tüm ürünler �ç�n

ürün sayısına bakılmaksızın tek part� numarası kullanılır.
(2) İhracatta part� numarası, TAREKS’te her b�r �şletme �ç�n bel�rlenen numara ve denet�m� yapan Grup

Başkanlığının kod numarasının ardından 1’den başlayarak ver�l�r ve aynı yıl �ç�nde sadece b�r kez kullanılır (örneğ�n;
TAREKS tarafından bel�rlenen numarası 012345678 olan �şletmen�n 68 kod numaralı Grup Başkanlığına yıl �çer�s�nde
denet�me sunduğu �lk part� �ç�n 012345678-68-1 ve sonrak�ler �ç�n sırasıyla 012345678-68-2, 012345678-68-3, …).

(3) TAREKS referans numarası �le bu numaranın tems�l ett�ğ� �hracata konu ürün arasında gerekl� bağlantıyı
sağlamak �ç�n, part� numarası ve �lg�l� d�ğer mevzuat uyarınca öngörülen d�ğer resmî �şaretler ambalajın üzer�nde yer
alır.

(4) Ambalajları üzer�nde gereken part� numarası ve d�ğer resmî �şaretleme b�lg�ler� bulunmayan ürünler �hraç
ed�lemez.

(5) Denet�m sonrasında kapatılmış ambalajların sonradan açılmaları veya üzerler�ndek� resmî �şaretler�n
değ�şt�r�lmes�, ancak T�caret Denetmen�n�n gözet�m�nde yapılab�l�r.

Denet�m başvurusu
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında bulunan ürünler�n �hracatında ve �thalatında, Grup Başkanlıklarına

yapılacak başvurular, f�rma adına yetk�lend�r�len kullanıcılar tarafından Bakanlık �nternet sayfasındak� “E-İmza
Uygulamaları” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına G�r�ş” uygulamasını veya e-Devlet kapısını kullanarak
TAREKS üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.

F��l� denet�m
MADDE 12 – (1) Başvuru üzer�ne, TAREKS aracılığıyla gerçekleşt�r�lecek r�sk anal�z� sonucunda f��l�

denet�me tâb� tutulmasına karar ver�len ürünler, Dış T�carette Tekn�k Düzenlemeler ve Standard�zasyon Yönetmel�ğ�,
7/2/1967 tar�hl� ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Türk Standartlarının Uygulanması
Hakkında Tüzük veya �lg�l� tekn�k düzenlemeler çerçeves�nde denet�me tâb� tutulur.

(2) F��l� denet�m; duyusal �nceleme, tartma veya ölçme yoluyla muayene ve gerekt�ğ�nde f�z�ksel ve/veya
k�myasal anal�zler yapmak veya yaptırmak suret�yle yer�ne get�r�l�r.

(3) Denet�mlerde f�rma hazır bulunur. T�caret Denetmenler�, ürünler� denet�me konu olan f�rmaya, �stek
üzer�ne, k�ml�k kartlarını göster�r. F�rma, denet�m h�zmetler�n�n en �y� şek�lde yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n görevl�lere
gerekl� kolaylığı göstermekle ve �stenen tüm b�lg� ve belgeler� sunmakla yükümlüdür.

(4) Denet�mler, denetlemeye elver�şl� yere en yakın Grup Başkanlığına TAREKS �le yapılan başvuru üzer�ne
gerçekleşt�r�l�r.

Numune alımı
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MADDE 13 – (1) Ürünün f�z�ksel ve/veya k�myasal anal�z�n�n gerekt�ğ� durumlarda, denet�me tâb� ürünler
�ç�n �lg�l� tekn�k düzenlemelerde bel�rt�len m�ktarlarda numune alınır.

(2) Numuneler T�caret Denetmen� �le f�rma tarafından b�rl�kte mühürlen�r ve üzerler�ne aynı şahısların
�mzalarını taşıyan Ek-3’te yer alan Numune Kartı konulur. F�rmanın taleb� hal�nde fazladan alınan b�r numune f�rmaya
tesl�m ed�l�r.

(3) Numune alımı sonrasında, f�rmanın Grup Başkanlığında kalan numuney� ger� alma hakkı olduğu ve söz
konusu numuney� ger� alab�leceğ� süre T�caret Denetmenler�nce f�rmaya b�ld�r�l�r.

(4) Denet�m sonunda alınan numuneler, altmış günden fazla olmamak üzere, ürünün çeş�d�ne göre tesp�t
olunacak süreye veya alıcı �le satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun g�der�lmes�ne kadar saklanır. Bu süren�n
sonundan �t�baren on beş gün �ç�nde f�rma numuneler� ger� alab�l�r.

(5) İthalatta ve ger� gelen üründe numune alımı sonrasında 2 nüsha tutanak düzenlen�r. Düzenlenen
tutanakların b�r nüshası f�rmaya tesl�m ed�l�r, b�r nüshası Grup Başkanlığında saklanır.

Laboratuvar anal�z�
MADDE 14 – (1) Alınan numuneler, Bakanlık laboratuvarlarında ya da yetk�lend�r�lm�ş laboratuvarlarda

anal�z ed�l�r. Ancak f�rmanın terc�h� doğrultusunda TÜRKAK tarafından TS-EN-ISO 17025 standardı kapsamında
akred�te ed�lm�ş laboratuvarlarda da gerekl� anal�zler yaptırılab�l�r.

(2) Laboratuvar, muayene ve deneyler� en kısa zamanda yaparak anal�z sonucunu b�r raporla tesp�t eder.
(3) Anal�z�n TÜRKAK tarafından akred�te ed�lm�ş laboratuvarlarda yapılması hal�nde, Ek-4’te yer alan

Laboratuvar Taahhütname Formu ve ekl� anal�z belgeler� f�rma tarafından TAREKS’e elektron�k ortamda yüklen�r.
B�rden fazla anal�z�n yapıldığı durumda Bakanlık laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul ed�l�r.

(4) Bakanlık, gerekl� görülmes� hal�nde, bu Tebl�ğ kapsamı ürün ve ürün grupları �ç�n öngörülen k�myasal
ve/veya f�z�ksel anal�zler� yapmak üzere b�r�nc� fıkra kapsamında Bakanlık laboratuvarları dışında laboratuvar
yetk�lend�reb�l�r. Yetk�lend�r�lm�ş laboratuvarlar �ç�n akred�tasyon şartı aranmaz.

(5) Bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nde yetk�lend�r�lm�ş olan laboratuvarların yetk�ler� Genel Müdürlük tarafından
�ptal ed�lmed�kçe devam eder.

İhracatta denet�m
MADDE 15 – (1) İhracatta denet�m, TAREKS’te bel�rlenen denet�m tar�h� ve saat�nden �t�baren en geç y�rm�

dört saat �çer�s�nde depo, antrepo, l�man veya �şleme yer�nden denetlemeye en elver�şl� olanında yapılır. Nak�l vasıtası
üzer�nde denet�m yapılmaz.

(2) Üret�m yer�nden �hracat merkezler�ne gelen ürünler�n, denet�m yapmaya elver�şl� ve olumsuz dış
etkenlerden etk�lenmeyecek b�r depoya �nd�r�lm�ş ve uygun olarak �şlen�p, et�ket ve �şaretlemeler�n�n yapılmış olması
hal�nde denet�m� gerçekleşt�r�l�r.

(3) F��l� denet�m sonucunda ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygun olduğunun bel�rlenmes� durumunda,
TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) R�sk anal�z� sonucunda f��l� denet�me tâb� tutulmasına gerek görülmeyen ürünler�n �hraç ed�leb�leceğ�ne
da�r TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Aşağıdak� durumlarda, Bakanlık tarafından bel�rlenen ve aşağıda yer alan 23 hanel� TAREKS referans
numarası, gümrük beyannames�n�n 44 numaralı hanes�ne �hracatçı tarafından kayded�l�r:

a) İlg�l� merc� tarafından tevs�k ed�lmek kaydıyla, müteahh�tler tarafından yurt dışında alınan �nşaat, tes�sat ve
montaj projeler� kapsamında �şç�ler�n �ht�yacı olan ürünler �ç�n 18210099162013012727484.

b) Har�çte İşleme Rej�m� ve Bedels�z İhracat kapsamı ürünler �ç�n 18210099172013012727484.
c) Kapsam dışı ürünler �ç�n 18210099182013012727484.
(6) Beş�nc� fıkra kapsamında �hraç ed�lmek �stenen ürünler�n �lg�l� gümrük �dares�nce denet�me

yönlend�r�lmes� hal�nde, 11 �nc� madde çerçeves�nde denet�m başvurusu yapılır.
İhraç part�s�n�n ger� çevr�lmes�
MADDE 16 – (1) Yapılan �hracat denet�m� sonucunda, ürünün kontrole hazır olmaması, �lg�l� tekn�k

düzenlemelerde yer alan toleransları aşması ve/veya mevzuatın d�ğer hükümler�ne aykırı olduğunun tesp�t ed�lmes�
veya denet�m �ç�n f�rmanın hazır bulunmaması durumlarında ürün ger� çevr�l�r.

(2) Ger� çevr�len ürünün b�r kısmı veya tamamı f�rma tarafından �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygun hale
get�r�leb�l�r. Uygun hale get�r�len ürünler �ç�n yen�den denet�m başvurusunun ger� çev�rme �şlem�nden en az on �k� saat
sonra yapılması gerek�r.

İthalatta denet�m
MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� denet�mler 7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 181 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası çerçeves�nde yapılır.
(2) TAREKS üzer�nden gerçekleşt�r�len başvuru sonrasında, Ek-5’te yer alan Başvuru Formu ve ek� belgeler

f�rma adına yetk�lend�r�len kullanıcı tarafından başvuru tar�h�n� tak�p eden en geç b�r �ş günü �ç�nde TAREKS’e
elektron�k ortamda yüklen�r. TAREKS’e elektron�k olarak yüklenen b�lg� ve belgeler, talep ed�lmes� hal�nde �lg�l�
Grup Başkanlığına sunulur. F�rmanın önceden yazılı b�ld�r�mde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca �lave süre
ver�leb�l�r.

(3) F�rmaya tanınan süre �çer�s�nde �sten�len belgeler�n TAREKS’e elektron�k ortamda yüklenmemes� ya da
Grup Başkanlığına �let�lmemes� durumunda, denet�m başvurusu �ptal ed�l�r.

(4) İthalat denet�m�ne, TAREKS’te bel�rlenen denet�m tar�h� ve saat�nden �t�baren en geç y�rm� dört saat
�çer�s�nde �lg�l� gümrük �dares�nde başlanır.

(5) F��l� denet�m sonucunda ürünler�n �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygun olduğunun bel�rlenmes� durumunda
TAREKS referans numarası oluşturulur.
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(6) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünler�n Dah�lde İşleme Rej�m� kapsamında yapılacak �thalatının f��l�
denet�m�nde ürünün Dah�lde İşleme İz�n Belges�nde bel�rt�len vasıfları esas alınır.

(7) İhraç ed�ld�kten sonra ger� gelen ürünün �hraç ed�len ürün olduğunun tesp�t� yeterl�d�r. Söz konusu tesp�t
�ç�n, f�z�ksel ve/veya k�myasal anal�z gerekt�ren ürünlerden, �lg�l� tekn�k düzenlemelerde bel�rt�len m�ktarda numune
alınır.

(8) R�sk anal�z� sonucunda f��l� denet�me tâb� tutulmasına gerek görülmeyen ürünler�n �thal ed�leb�leceğ�ne
da�r TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(9) Gümrük �dareler�ne kapsam dışı olarak beyan ed�len ürünler�n �thalatında, 18210099192013012727484
olarak bel�rlenen 23 hanel� TAREKS referans numarası, gümrük beyannames�n�n 44 numaralı hanes�ne �thalatçı
tarafından kayded�l�r. Kapsam dışı olarak beyan ed�len ürünler�n �lg�l� gümrük �dares�nce denet�me yönlend�r�lmes�
hal�nde, 11 �nc� madde çerçeves�nde denet�m başvurusu yapılır.

İthal ürünün redded�lmes�
MADDE 18 – (1) Yapılan �thalat denet�m� sonucunda, ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemelere ya da mevzuatın

d�ğer hükümler�ne aykırı olduğunun tesp�t ed�lmes� durumlarında ürün redded�l�r. Bu durum, �lg�l� gümrük �dares�ne
yazıyla ayrıca b�ld�r�l�r.

(2) Redded�len ürünün b�r kısmı veya tamamı ret tar�h�nden �t�baren otuz günü geçmemek üzere f�rma
tarafından talep ed�len süre �ç�nde �lg�l� tekn�k düzenlemeye uygun hale get�r�leb�l�r. Uygun hale get�r�len ürünler �ç�n
yen�den denet�m başvurusu yapılması gerek�r.

Et�ket ve �şaretleme
MADDE 19 – (1) Et�ketleme ve/veya �şaretlemede, ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemes�nde bel�rt�len hükümler

uygulanır. Söz konusu mevzuatta düzenleme bulunmaması hal�nde et�ketleme ve/veya �şaretleme �şlem�, ürün ambalajı
üzer�nde olması gereken b�lg�ler�n s�l�nmeyecek ve yeknesak b�ç�mde ambalaj üzer�ne basılması veya ambalajın
ayrılmaz b�r parçası hal�nde et�ketlenmes�, ayrıca ambalajın b�r kenarında okunaklı ve açık b�r şek�lde görünmes�;
bunun mümkün olmaması hal�nde ambalajların paletlenmes� ve söz konusu b�lg�ler�n palet�n ayrılmaz b�r parçası
hal�nde et�ketle, açık ve okunur şek�lde �l�şt�r�lmes� şekl�nde yapılır.

(2) Et�ket ve/veya �şaretlemede yer alan b�lg�ler Türkçe veya yabancı d�llerde yazılab�l�r. İng�l�zce dışındak�
yabancı d�llerde et�ketleme ve/veya �şaretleme yapılması hal�nde, et�ket ve/veya �şaretlemede yer alan b�lg�ler�n
Türkçe tercümes� f�rma tarafından beyan ed�l�r.

(3) İthalat denet�m�nde, et�ketleme ve/veya �şaretlemeye �l�şk�n olarak ürünler�n �lg�l� standardına karşılık
gelen uluslararası standart hükümler� uygulanab�l�r.

(4) İthalata konu ürünler �ç�n part� numarası ve Türk standardı numarası aranmaz.
İk�nc� denet�m
MADDE 20 – (1) Denet�m sonucu uygun olanlar dâh�l, denetlenm�ş ürünler gerekt�ğ� takd�rde �k�nc� kez

denetleneb�l�r.
Denet�m sonucuna �t�raz
MADDE 21 – (1) F�rma, denet�m sonucuna sebepler�yle b�rl�kte en geç �k� �şgünü �ç�nde �t�raz edeb�l�r. İt�raz,

denet�m� gerçekleşt�ren Grup Başkanlığının bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.
B�l�rk�ş� Heyet�
MADDE 22 – (1) İt�raz üzer�ne, başvuruyu �ncelemek ve düşünces�n� b�ld�rmek üzere üç k�ş�l�k B�l�rk�ş�

Heyet� Bölge Müdürlüğünce teşk�l ed�l�r. Bölge Müdürü veya yardımcısının başkanlık edeceğ� Heyet�n üyeler�, �t�raz
konusu üründe yetk�l� T�caret Denetmenler�nden oluşur.

(2) Bölge Müdürlüğünce gerekl� görülmes� hal�nde, �t�raza konu ürünün �hracatını yapan İhracatçı B�rl�kler�
üyes� b�r �hracatçı B�l�rk�ş� Heyet�ne çağrılab�l�r.

(3) Başkan veya üyelerden b�r�, denet�m�n sonucuna �t�raz eden f�rmanın üst soy veya alt soy hısımlarından,
karı veya kocasından, dördüncü dereceye kadar c�var veya sıhrî hısımlarından olduğu veya ortağı veya beraber �ş
gördüğü k�ş� veya çalışanı bulunduğu takd�rde, Heyete katılamaz ve yen� üye seç�l�r.

(4) İt�raz konusu ürünün denet�m�n� yapan görevl�ler Heyette yer alamaz.
İt�razın değerlend�r�lmes�
MADDE 23 – (1) B�l�rk�ş� Heyet�, f�rmanın �t�raz başvurusu üzer�ne derhal toplanır ve anlaşmazlık konusunu

�lg�l� tekn�k düzenlemede yer alan hükümlere göre �nceleyerek, gerekçel� raporunu en kısa sürede �lg�l� Bölge
Müdürlüğüne �let�r.

(2) İt�raz konusu ürünlerden f�z�ksel ve/veya k�myasal anal�z gerekt�renler �ç�n Bakanlık laboratuvarlarında ya
da Genel Müdürlüğün uygun göreceğ� laboratuvarlarda �k�nc� b�r anal�z yapılır. Söz konusu anal�z, varsa Grup
Başkanlığında bulunan şah�t numune, Grup Başkanlığında şah�t numune bulunmaması hal�nde �lk anal�z� yapan
laboratuvardak� şah�t numune kullanılarak yapılır.

(3) İk�nc� anal�z�n net�ces� n�ha� karar olarak kabul ed�l�r ve B�l�rk�ş� Heyet� raporunda bu anal�z�n sonucu
d�kkate alınır.

(4) Heyet raporu, denet�m sonucunu doğrularsa ürün ger� çevr�l�r veya redded�l�r, farklı sonuç olduğu takd�rde,
Heyet�n kararı esas alınır.

Denet�m b�lg�ler�n�n gümrüklere beyanı
MADDE 24 – (1) Ürünler�n �hraç veya �thal ed�leb�leceğ�ne da�r TAREKS referans numarasının gümrük

beyannames�n�n 44 numaralı hanes�ne f�rma tarafından geçerl�k süres� �ç�nde kayded�lmes� zorunludur. Aks� takd�rde,
ürünler�n �hracatına veya �thalatına �z�n ver�lmez.

(2) Ek-1/C kapsamı ürünler �ç�n TAREKS referans numarasının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından düzenlenen B�tk� Sağlık Sert�f�kasının tar�h� ve ser� numarasının da gümrük beyannames�n�n 44 numaralı
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hanes�ne f�rma tarafından kayded�lmes� zorunludur. Aks� takd�rde, ürünler�n �hracatına �z�n ver�lmez.
(3) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne �l�şk�n Gümrük Tar�fe İstat�st�k Poz�syonu, f�rma unvanı, verg�

numarası ve m�ktarı g�b� b�lg�ler�n söz konusu ürünlere �l�şk�n f�rma tarafından gümrük beyannames�ne kayded�len
b�lg�lerle aynı olması gerek�r.

İhracatta Uygunluk Belges�
MADDE 25 – (1) Varış ülkes�nde kullanılacak olması ve/veya �hracatçının yazılı talepte bulunması hal�nde,

ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygunluğunu bel�rten Ek-6’da yer alan Uygunluk Belges� kâğıt ortamında �lg�l�
Grup Başkanlığınca düzenlen�r.

(2) Bu Tebl�ğ kapsamında �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygun olmadan (kapsam dışı, har�çte �şleme rej�m�,
bedels�z �hracat ve benzer�) �hracına �z�n ver�len ürünler �ç�n kâğıt ortamında Uygunluk Belges� düzenlenmez.

(3) Uygunluk Belges�n�n süre uzatımı başvurusu, �hraç part�s� �ç�n düzenlenen TAREKS referans numarasının
geçerl�k süres� dolmadan veya dolduktan sonra, TAREKS aracılığıyla gerçekleşt�r�l�r.

(4) Süre uzatımı önces�nde kâğıt ortamında düzenlenen Uygunluk Belges� �lg�l� Grup Başkanlığına derhal �ade
ed�l�r ve �hracat �şlemler�nde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

TAREKS referans numarası kapsamındak� b�lg�lerde değ�ş�kl�k yapılması
MADDE 26 – (1) İhraç part�s� �ç�n düzenlenen TAREKS referans numarasına �l�şk�n geçerl�k süres� �ç�nde

olmak üzere, dev�r ve �fraz �le g�deceğ� ülke, alıcı f�rma, taşıma şekl� ve çıkış gümrüğüne da�r değ�ş�kl�k �şlemler�
TAREKS aracılığıyla f�rma tarafından yapılab�l�r.

(2) Söz konusu dev�r, �fraz ve ülke değ�ş�kl�ğ� g�b� �şlemler önces�nde kâğıt ortamında düzenlenen Uygunluk
Belges� �lg�l� Grup Başkanlığına derhal �ade ed�l�r ve �hracat �şlemler�nde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

(3) İthalata konu ürünler �ç�n düzenlenm�ş TAREKS referans numarası kapsamına yönel�k değ�ş�kl�k
yapılamaz.

Kullanıcıya yapılan b�ld�r�mler
MADDE 27 – (1) Kullanıcı, denet�m sürec� ve sonucuna �l�şk�n sorgulamaları TAREKS üzer�nden yapar.
(2) Denet�m sürec�ne ve sonuçlarına �l�şk�n kullanıcıya yapılan b�ld�r�mler, Dış T�carette R�sk Esaslı Kontrol

S�stem� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�: 2011/53)’n�n 6 ncı maddes� uyarınca yapılan “Yetk�lend�rme
Başvuruları” uygulamasında beyan ed�len elektron�k posta adres�ne �let�l�r. Kullanıcıya ulaşmayan b�ld�r�mlerden
Bakanlık sorumlu değ�ld�r.

B�lg�ler�n g�zl�l�ğ�
MADDE 28 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında elde ed�len denet�m �şlemler� �le �lg�l� olanlar da dâh�l, tüm b�lg� ve

belgeler�n üçüncü taraflarla paylaşımı Genel Müdürlüğün �zn�ne tâb�d�r.
Yaptırımlar
MADDE 29 – (1) Bu Tebl�ğe aykırı hareket edenler �le yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında,

27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Tekn�k Düzenlemeler Rej�m� Kararı ve Dış
T�carette R�sk Esaslı Kontrol S�stem� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�: 2011/53)’n�n �lg�l� hükümler� �le �lg�l�
d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yetk�
MADDE 30 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan hususlarla �lg�l� olarak uygulamaya yönel�k önlemler� almaya ve

gerekl� düzenlemeler� yapmaya Genel Müdürlük yetk�l�d�r.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 31 – (1) 30/12/2018 tar�hl� ve 30647 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım

Ürünler�n�n İhracatında ve İthalatında T�car� Kal�te Denet�m� Tebl�ğ� (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�: 2019/21)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2020 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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