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

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI
AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/22)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, ürün güvenl�ğ� ve tekn�k düzenlemeler mevzuatı uyarınca �hracatta 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 sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özell�klere, sınıfı
bel�rlenen f�rmaların hak ve yükümlülükler�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (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�
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (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�n�,
ç) Dış T�carette R�sk Esaslı Kontrol S�stem� (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,

d) Döner Sermaye İşletmes�: Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�n�,
e) F��l� denet�m: F�z�k� muayene ve/veya laboratuvar anal�z�n�,
f) F�rma: İhracatta t�car� kal�te denet�m�ne tâb� ürünler�n üret�m�n� ve/veya �şlenmes�n� ve/veya �hracatını

yapan, kamu kurumları dâh�l, tüm gerçek ve tüzel k�ş�ler �le bunların tems�lc�ler�n�,
g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürlüğünü,
ğ) Grup Başkanlığı: Bakanlığın Bölge Müdürlükler�ne bağlı T�caret Denetmenler� Grup Başkanlıklarını,
h) İşletme: Ürünün �hracata hazırlanması amacıyla f�rmanın merkez�nde ya da başka yerlerde b�rb�r�nden

bağımsız şek�lde f�rmanın aynı verg� numarasına bağlı olarak faal�yet gösteren her b�r �şletmey�,
ı) Kal�te S�stem Belges�: B�r ürün veya h�zmet�n sağlanmasına yönel�k olarak kal�te konusunda �stenen

gerekler�n yer�ne get�r�ld�ğ�n� gösteren ISO 9000, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GAP, GLOBALGAP, BRC Global
Standard For Food Safety, İy� Tarım Uygulamaları Sert�f�kası, IFS (Internat�onal Food Standard), FFSC 22000
belgeler�nden b�r� veya b�rkaçını,

�) Kom�syon: F�rmaların sınıflandırma başvuruları �le sınıflandırılan f�rmaların ürünün üret�m ve/veya
�şlenmes�nde gerekl� tekn�k altyapıları (depo, mak�ne, üret�m bandı, laboratuvar ve benzer�), Sorumlu Denetç�ler�,
laboratuvar elemanlarını ve faal�yetler�n� değerlend�rmek veya denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az
b�r� T�caret Denetmen� olmak üzere en az �k� k�ş�den oluşturulan ek�b�,

j) Laboratuvar elemanı: Ürünler�n �lg�l� tekn�k düzenlemelere göre f�z�ksel ve k�myasal anal�zler�n�
yapab�lecek n�tel�kte personel� (ürünün özell�ğ�ne göre gıda mühend�s�, z�raat mühend�s�, k�mya mühend�s�, k�myager,
veter�ner veya b�yolog),

k) Marka Tesc�l Belges�: Sınıflandırma başvurusunda bulunan f�rmaya a�t markanın, Türk Patent ve Marka
Kurumu s�c�l�ne kayıtlı olduğunu gösteren veya yurt dışında tesc�l ed�lm�ş olması durumunda �lg�l� ülke makamlarınca
düzenlenm�ş belgey�,

l) R�sk anal�z�: İhracata konu ürünlerden gerekl� görülenler�n �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygun olmama
�ht�mal� çerçeves�nde; 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�, f�rmanın tekn�k altyapısı,
büyüklüğü ve t�carettek� payı, üret�m yelpazes�, saklama, paketleme, �şleme g�b� üret�m tes�s�n�n altyapısı ve taşıma
şartları, 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 ve ürünün uygunsuzluğunu göstereb�lecek d�ğer tüm b�lg�ler d�kkate alınarak
f��l� denet�me tâb� tutulması gereken ürünler�n bel�rlenmes� �şlem�n�,

m) Sorumlu Denetç�: Dört yıllık yükseköğret�m l�sans programını tamamlamış ve bu Tebl�ğ uyarınca aranan
gerekl� şartları sağlayarak Sorumlu Denetç� olmaya hak kazanan k�ş�ler�,

n) T�car� kal�te denet�m�: İhracata 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�,

o) 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�,

�fade eder.
Sınıflandırma
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MADDE 4 – (1) T�car� kal�te denet�m�ne tâb� ürünler�n �hracatta hang� sıklıkla t�car� kal�te denet�m�ne tâb�
tutulacağının bel�rlenmes� amacıyla f�rmaların �şletmeler�, ürün veya ürün grubu bazında olmak üzere aşağıdak�
şek�lde sınıflandırılır:

(2) Şartları “A”, “B” veya “C” sınıflarından b�r�ne uymakla b�rl�kte bu Tebl�ğ kapsamında sınıflandırma
başvurusu yapmamış ya da başvuru yapmakla b�rl�kte “A”, “B” veya “C” olarak sınıflandırılmamış �şletmeler “D”
sınıfı olarak kabul ed�l�r.

(3) Sınıflandırma, yalnızca ürün güvenl�ğ� ve tekn�k düzenlemeler mevzuatı uyarınca �hracatta gerçekleşt�r�len
t�car� kal�te denet�mler�n�n r�sk anal�z� esaslı yapılmasında ver� amaçlı kullanılır.

Sınıflandırma başvurusu
MADDE 5 – (1) Bölge Müdürlükler�n�n sınıflandırmaya �l�şk�n görev bölgeler� TAREKS’te �lan ed�l�r.
(2) Sınıflandırma başvurusu, �şletme tarafından, �şletmen�n bulunduğu �le göre Bölge Müdürlüğünün

TAREKS’te �lan ed�len görev bölges� esas alınarak TAREKS üzer�nden yapılır. Başvuru tar�h�n� tak�p eden en geç
yed� �şgünü �ç�nde aşağıdak� b�lg� ve belgeler TAREKS’e elektron�k ortamda yüklen�r. TAREKS’e elektron�k olarak
yüklenen b�lg� ve belgeler, talep ed�lmes� hal�nde �lg�l� Bölge Müdürlüğüne sunulur.

(3) F�rmaya tanınan süre �çer�s�nde �sten�len b�lg� ve belgeler�n TAREKS’e elektron�k ortamda yüklenmemes�
veya Bölge Müdürlüğüne �let�lmemes� durumunda, sınıflandırma başvurusu Bölge Müdürlüğünce redded�l�r.

(4) Sosyal Güvenl�k Kurumu B�ld�rges� ve �şe alım sözleşmes� dışında başvuru sırasında �stenen belgeler�n
başvuru tar�h� �t�barıyla en az üç ay geçerl� olması gerek�r.

(5) Marka Tesc�l Belges�n�n sınıflandırma başvurusunda bulunan f�rma adına düzenlenm�ş olması gerek�r.
(6) Marka kullanım hakkının dev�r veya l�sans hakkı alınmak suret�yle elde ed�lm�ş olması durumunda, bu

�şlemler�n Türk Patent ve Marka Kurumu s�c�l�ne kayıtlı olduğunun tevs�k� gerekl�d�r.
(7) Marka Tesc�l Belges�n�n;
a) Yurt �ç�nden alınması hal�nde, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan aslı veya onaylı örneğ�,
b) Yurt dışından tem�n ed�lmes� hal�nde, �lg�l� ülke resm� makamlarınca düzenlenen belgen�n noter onaylı

suret� ve tercümes�,
aranır.
Değerlend�rme
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MADDE 6 – (1) Bölge Müdürlüğünce yapılan ön �ncelemen�n olumlu olması hal�nde, sınıflandırma başvurusu
değerlend�r�lmek üzere en kısa süre �ç�nde Kom�syona havale ed�l�r.

(2) Kom�syon, f�rma tarafından başvuruda sunulan b�lg� ve belgeler� değerlend�r�r ve yer�nde yapacağı
�nceleme net�ces�nde, �şletmen�n durumuna uyan sınıfı b�r raporla tesp�t eder. Başvuruda sunulan b�lg� ve belgeler�n
sınıflandırma kapsamına g�ren ürünlerle �lg�l� olması gerek�r.

(3) F�z�ksel ve k�myasal anal�zler�n Bakanlık laboratuvarları veya Bakanlık tarafından �lg�l� mevzuat
çerçeves�nde yetk�lend�r�len laboratuvarlarda yaptırılmasının yazılı olarak taahhüt ed�lmes� (Ek-1) hal�nde,
sınıflandırma �ç�n laboratuvar ve laboratuvar elemanı bulundurma şartı aranmaz.

Sınıflandırma onay �şlemler�
MADDE 7 – (1) Sınıflandırma taleb�, Kom�syonun bu Tebl�ğde bel�rt�len şartların sağlandığına da�r olumlu

raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü �le b�rl�kte Genel Müdürlüğün onayına sunulur.
(2) Genel Müdürlükçe yapılan değerlend�rme sonucunda �şletmen�n sınıfı bel�rlen�r ve TAREKS’e kayded�l�r.

F�rma, sınıflandırmaya �l�şk�n gel�şmeler� (sınıf değ�ş�kl�ğ�, sınıflandırmanın �ptal� ve benzer�) TAREKS üzer�nden
tak�p etmekle yükümlüdür.

(3) İşletmen�n sınıfı, gerekl� şartları sağladığı sürece geçerl�d�r.
(4) “D” sınıfı �ç�n bu Tebl�ğ kapsamında başvuru veya sınıflandırma yapılması gerekmez.
Personel
MADDE 8 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı �şletmelerde, ürünler� �lg�l� tekn�k düzenlemeler�ne göre;
a) Denetleyeb�lmes�ne �mkân sağlayan Sorumlu Denetç�,
b) Ürünle �lg�l� f�z�ksel ve k�myasal anal�zler�n gerekl� olması hal�nde, bu anal�zler� yapab�lecek n�tel�kte

laboratuvar elemanı,
�st�hdam ed�lmes� gerek�r.
(2) Sorumlu Denetç� b�r f�rmanın sadece b�r �şletmes�nde çalışab�l�r. B�r �şletmede çalışmak üzere TAREKS

kapsamında yetk�lend�r�len Sorumlu Denetç�, sınıflandırma başvurusunun olumlu sonuçlanması hal�nde, aynı f�rmanın
d�ğer �şletmeler� de dâh�l başka h�çb�r f�rma �ç�n çalışamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetç�n�n varsa d�ğer f�rmalar
adına TAREKS kapsamındak� yetk�ler�n�n heps� otomat�k olarak �ptal ed�l�r.

(3) Sorumlu Denetç� s�gortalı olarak çalıştığı f�rma adına TAREKS kapsamında kullanıcı olarak �şlem
yapab�lmekle b�rl�kte, ürünler�n hazırlanmasında sadece sınıflandırma başvurusunda beyan ed�len f�rmanın
�şletmes�nde çalışab�l�r.

(4) Sorumlu Denetç� şartları uygun olması kaydıyla laboratuvar elemanı olarak görev yapab�l�r. Bu durumda,
�lg�l� �şletme �ç�n ayrıca laboratuvar elemanı �st�hdamı zorunluluğu yoktur.

Sorumlu Denetç�
MADDE 9 – (1) Sorumlu Denetç� olarak yetk�lend�r�leb�lmek �ç�n, Sorumlu Denetç� Belges� Başvuru Formu

(Ek-2) ve ek� belgelerle b�rl�kte �lg�l� Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerek�r.
(2) B�r�nc� fıkra kapsamında başvuru yapan Sorumlu Denetç� adayları, Bakanlık tarafından düzenlenecek

eğ�t�me katıldıktan sonra, eğ�t�m sonunda yazılı sınava tab� tutulurlar.
(3) Yazılı sınavda en az yetm�ş ve üzer� puan alarak başarılı olanlar, Genel Müdürlüğün onayı sonrasında

TAREKS üzer�nde Sorumlu Denetç� olarak yetk�lend�r�l�rler.
(4) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları �le Bölge Müdürlüğü emr�nde �st�hdam ed�len T�caret

Denetmenler�, mühend�s ve k�myagerler, bu görevler�nde asgar� beş yıl görev yaptıktan sonra �st�fa ya da emekl�l�k
sebeb�yle memur�yetten ayrılmaları durumunda Bölge Müdürlüğüne müracaatları hal�nde, eğ�t�m ve sınava
alınmaksızın �hracatta t�car� kal�te denet�m�ne tâb� tüm ürünler �ç�n Sorumlu Denetç� olarak yetk�lend�r�leb�l�rler.

(5) Daha önce Sorumlu Denetç� yetk�ler� �ptal ed�lm�ş olanlara a�t başvurular yen� başvuru olarak
değerlend�r�l�r ve bu Tebl�ğ uyarınca sonuçlandırılır.

Sınav sonucuna �t�raz
MADDE 10 – (1) Sorumlu Denetç� adayları, sınav sonucuna yazılı olarak en geç �k� �şgünü �ç�nde �t�raz

edeb�l�rler.
(2) İt�raz üzer�ne, başvuruyu �ncelemek ve sonuçlandırmak üzere üç k�ş�l�k "B�l�rk�ş� Kurulu" Bölge

Müdürlüğünce teşk�l ed�l�r. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısının başkanlık edeceğ� Kurulda, sınav konusu
ürünlerde yetk�l� en az b�r T�caret Denetmen� görevlend�r�l�r.

(3) B�l�rk�ş� Kurulu tarafından yapılan değerlend�rmen�n sonucu n�ha� karar olarak kabul ed�l�r.
Eğ�t�m
MADDE 11 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı �şletmeler ve ürünün özell�ğ�ne göre özel eğ�t�m ver�lmes� gerekl�

Sorumlu Denetç�/Sorumlu Denetç� adayları veya d�ğer personel �ç�n, Bölge Müdürlüğünün veya f�rmanın taleb�
üzer�ne, denet�mlerde yeknesaklığın sağlanmasını tem�nen, Bakanlık tarafından eğ�t�m programları düzenleneb�l�r.

(2) İht�yaç duyulan d�ğer eğ�t�mlere �l�şk�n usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r.
Sınıflandırmaya �l�şk�n güncellemeler
MADDE 12 – (1) Sınıflandırma başvurusunda beyan ed�len b�lg� ve belgelerde meydana gelen her türlü

değ�ş�kl�k (Marka Tesc�l Belges� ve/veya Kal�te S�stem Belges�n�n yen�lenmes�, yen�lenmemes� ve/veya �ptal�,
Sorumlu Denetç� ve/veya laboratuvar elemanı �st�hdam ed�lmemes�, adres ya da tür değ�ş�kl�ğ� ve benzer�) b�r ay
�ç�nde TAREKS üzer�nden güncellen�r ve �lg�l� Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�l�r. Söz konusu değ�ş�kl�k
sonrasında gerekl� olması hal�nde �şletmen�n sınıfı bu Tebl�ğ hükümler�nce yen�den bel�rlen�r.

(2) Türünü (hukuk� şekl�n�) değ�şt�ren f�rmaların, tür değ�ş�kl�ğ� gerçekleşmeden öncek� sınıflandırılmış
statüler�n� devam ett�rmeler� �ç�n, tür değ�ş�kl�ğ�n�n gerçekleşmes�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� Bölge Müdürlüğüne
keyf�yet� b�ld�rerek TAREKS üzer�nden tekrar sınıflandırma başvurusunda bulunması gerekmekted�r. Bu durumda,
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Bölge Müdürlüğünce yen� f�rmanın esk� f�rmanın devamı olduğu yer�nde ve belge üzer�nde yapılan �ncelemeler
sonucu tesp�t ed�ld�kten sonra f�rma tekrar sınıflandırılır.

(3) Sınıflandırma kapsamına yen� Sorumlu Denetç� dâh�l ed�lmes�, yen� ürün �lave ed�lmes� ve/veya sınıf
değ�ş�kl�ğ� taleb�nde bulunmak �ç�n f�rmanın TAREKS üzer�nden güncelleme yaptıktan sonra yazılı olarak �lg�l� Bölge
Müdürlüğüne başvurması gerek�r. Bu durumda, gerek�yorsa Kom�syonun olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün
uygun görüşü üzer�ne Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlend�rme sonucunda uygun görülmes� hal�nde yen�
Sorumlu Denetç� ya da yen� ürünler sınıflandırmaya dâh�l ed�l�r ve/veya �şletmen�n sınıfı değ�şt�r�l�r. Sınıf değ�ş�kl�ğ�
başvurusunda daha önce sunulan ve geçerl�ğ� devam eden belgeler tekrar aranmaz.

(4) İşletmen�n sınıfına �l�şk�n her türlü değ�ş�kl�k ve b�ld�r�m �şlemler�, sınıflandırma �ç�n �lk başvuru yapılan
Bölge Müdürlüğü nezd�nde tak�p ed�l�r ve Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

B�lg�ler�n kayded�lmes�
MADDE 13 – (1) Sınıflandırma �şlemler�ne ve Sorumlu Denetç�lere �l�şk�n b�lg�ler (sınıflandırma sonuçları,

sınıf değ�ş�kl�ğ�, sınıflandırmanın �ptal� ve benzer�) �lg�l� Bölge Müdürlüğü tarafından derhal TAREKS’e kayded�l�r.
Sınıflandırmanın �zlenmes�
MADDE 14 – (1) Sınıfları �t�barıyla taşıması gereken şartların sürekl�l�ğ�n�n tem�n� amacıyla, �lg�l� Bölge

Müdürlüğünce A sınıfındak� �şletmeler yılda en az üç kez, B ve C sınıfı �şletmeler �se yılda en az �k� kez Kom�syon
tarafından yer�nde olağan denet�me tâb� tutulur.

(2) Sorumlu Denetç� tarafından yapılan denet�mler�n doğruluğunu tey�t bakımından, numuneler f�rmadan
�stenerek �nceleneb�l�r veya r�sk anal�z� kapsamında �hraç part�s�nden numune alınarak t�car� kal�te denet�m�
yapılab�l�r.

Sorumluluk
MADDE 15 – (1) Sorumlu Denetç�;
a) TAREKS referans numarası kapsamında �hraç ed�lecek part�lere �l�şk�n b�lg�ler� �çeren Denet�m Beyanı ve

Belges�n� (Ek-3) düzenlemek ve saklamakla,
b) İhracata konu ürünler�n f�z�ksel ve k�myasal anal�z�n�n gerekt�ğ� durumlarda, ürünlerden �k� takım numune

almak, bu numunelere �l�şk�n b�lg�ler� Numune Kayıt Defter�ne (Ek-4) kaydetmek ve şah�t numuneler� kırk beş günden
az 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 saklamakla,

c) İhracatta t�car� kal�te denet�m�n�n r�sk anal�z� esaslı olarak yapılacak olması neden�yle, �hraç ed�len ürünlere
da�r �lg�l� mevzuatın öngördüğü anal�z sonuçları ve �lg�l� kayıtları beş yıl boyunca saklamakla,

yükümlüdür.
(2) Bölge Müdürlüğünün �stemes� hal�nde, sınıflandırma kapsamında ürün �hraç eden f�rmaların adı, �hraç

edeceğ� ürün ve m�ktarına �l�şk�n b�lg�ler, üyes� bulunduğu İhracatçı B�rl�kler�nce ver�l�r.
(3) Sınıflandırılmış f�rmalar;
a) Ürünler�n� �lg�l� mevzuata uygun olarak hazırlamakla,
b) Sınıflandırmaya �l�şk�n beyan ed�len b�lg� ve belgelerdek� değ�ş�kl�ğ� derhal �lg�l� Bölge Müdürlüğüne yazılı

olarak b�ld�rmekle,
c) Bakanlıkça �steneb�lecek her türlü b�lg� ve belgey� tem�n etmekle,
ç) Denet�mle görevlend�r�len personele, �şletmede yapacakları �ncelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı

sağlamakla,
d) Bakanlığın düzenleyeceğ� eğ�t�m programlarına �lg�l� f�rma personel�n�n katılımını sağlamakla,
e) İhracatta t�car� kal�te denet�m�n�n r�sk anal�z� esaslı olarak yapılacak olması neden�yle, �hraç ed�len ürünlere

da�r �lg�l� mevzuatın öngördüğü anal�z sonuçları ve �lg�l� kayıtları beş yıl boyunca saklamakla,
f) Sınıflandırma kapsamında yer alan ürünler �le �lg�l� d�ğer mevzuata uymakla,
yükümlüdür.
(4) Sorumlu Denetç�ler�n bu Tebl�ğ hükümler�ne aykırı �şlemler�nden f�rmalar da müştereken sorumludurlar.
Yaptırımlar
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmed�ğ� tesp�t ed�len f�rmadan, söz

konusu uygunsuzluğa �l�şk�n yazılı savunmasını yed� �şgünü �ç�nde b�ld�rmes�, Bölge Müdürlüğü veya Genel
Müdürlük tarafından �sten�r. Söz konusu �stem�n Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması hal�nde, f�rmanın savunması
Bölge Müdürlüğünün görüşü �le b�rl�kte değerlend�r�lmek üzere Genel Müdürlüğe �let�l�r.

(2) Tanınan süre �ç�nde f�rmanın yazılı savunma yapmaması veya savunmasının Genel Müdürlükçe yeterl�
görülmemes� hal�nde, f�rmaya 2013/4284 sayılı Tekn�k Düzenlemeler Rej�m� Kararının 14 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (a) bend� gereğ�nce yazılı uyarı cezası ver�l�r ve/veya aynı fıkranın (b) bend� gereğ�nce f�rmanın �lg�l�
�şletmes�n�n sınıfı ve gerekl� görülmes� hal�nde �şletmen�n Sorumlu Denetç�s�/Denetç�ler�n�n yetk�s� Genel Müdürlük
tarafından b�r aydan az ve b�r yıldan fazla olmamak üzere askıya alınır. Genel Müdürlük tarafından gerekl� görülmes�
hal�nde, �şletmen�n sınıfı, askıya alınan süre sonunda 4 üncü maddeye uygun şek�lde değ�şt�r�leb�l�r.

(3) Sınıfının askıya alındığı süre �le bu süren�n b�t�m�nden �t�baren üç ay �çer�s�nde, f�rmanın bu Tebl�ğ
kapsamındak� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmed�ğ�n�n tekrar tesp�t ed�lmes� hal�nde, f�rmanın �lg�l� �şletmes�n�n sınıfı
ve gerekl� görülmes� hal�nde �şletmen�n Sorumlu Denetç�s�/Denetç�ler�n�n yetk�s� Genel Müdürlük tarafından �ptal
ed�l�r.

(4) Sınıfı �ptal ed�len �şletme �ç�n yen� sınıflandırma başvurusu �le yetk�s� �ptal ed�len Sorumlu Denetç� �ç�n
yen�den yetk�lend�rme başvurusu, �ptal tar�h�n� tak�p eden altı ay boyunca yapılamaz.

(5) Bu Tebl�ğe aykırı hareket edenler �le yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, �braz
eden veya belgede tahr�fat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın
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Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanun, 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı
Tekn�k Düzenlemeler Rej�m� Kararının bu maddede bel�rt�lmeyen d�ğer hükümler� ve 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)’n�n �lg�l� hükümler� �le �lg�l� d�ğer mevzuat uygulanır.

Masraflar
MADDE 17 – (1) Sınıflandırma �şlemler� �ç�n her türlü değerlend�rme, denet�m ve benzer� masraflar f�rmalar

tarafından Döner Sermaye İşletmes� hesabına yatırılır.
(2) Sorumlu Denetç� adaylarının eğ�t�m, sınav ve benzer� masrafları Sorumlu Denetç� adaylarınca, Döner

Sermaye İşletmes� hesabına yatırılır.
(3) Masraflara �l�şk�n usul ve esaslar Döner Sermaye Kom�syonunca bel�rlen�r.
Yetk�
MADDE 18 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan hususlarda uygulamaya yönel�k önlem almaya ve düzenleme yapmaya

Genel Müdürlük yetk�l�d�r.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 19 – (1) 30/12/2016 tar�hl� ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta T�car�

Kal�te Denet�mler�n�n R�sk Esaslı Yapılması Amacıyla F�rmaların Sınıflandırılmasına İl�şk�n Tebl�ğ (Ürün Güvenl�ğ�
ve Denet�m�: 2017/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2020 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M1-18-1.pdf

