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GÜMRÜK YE TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
  
Sayı : 20117910-116[GGM-9] 
Konu : Başka kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimler 
  
  

DAĞITIM YERLERİNE 
  
Ekonomi Bakanlığından alman ve bir örneği ilişikte gönderilen 24/03/2016 tarihli ve 

36992 sayılı yazıda özetle; “CE : İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi (2016/9)’nin Geçici Maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarının gümrük idarelerinde farklı yorumlanabildiği yönündeki dilekçelerden bahisle, 

2016 yılında ilk defa 2016 9 sayılı ÜGD Tebliğine eklenen GTİPTer kapsamı ürünler ıçm 

45 gün süre ile ilgili Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı, bu sürenm ardından yapılacak 

başMiru muhteviyatı ürünler ıçm, bahse konu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya aynı ürünler Gümrük Mevzuatına 

istinaden gümrük idarelerine sunulmuş olsalar dahi ithalat denetiminin icra edileceği 

bildirilmiştir. 
  
Bilgi edinilmesi ve bağlantınız idarelere gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda 

gereğini rica ederim. 
  
  

Münir UĞUZ 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı  
  
  
  
  

T.C. 
EKONOMİ BAKANLIĞI 

Ürün güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 
  
  
Sayı : 24545304 - 331.01.02 - E.36992 
Konu : Başka Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler 
  

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA 
(GDmrükler Genel Müdürlüğü) 

  
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 

Denetimi: 2016/9)'nin Geçici Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının; "(1) Bu Tebliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş 

veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 

ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9)’ne göre sonuçlandırılır. (2) Ek-2’de 

belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2015/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler 
8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP’leri hariç olmak üzere 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" hükmünü amir olduğu malumlarıdır. 
  



Bu kapsamda, bazı firmalar tarafından Bakanlığımıza iletilen dilekçelerde, söz konusu 

Geçici Maddenin birinci ve ikinci fıkralarının gümrük idarelerince farklı yorumlanabildiği 

ifade edilmiştir. 2016 yılında ilk defa 2016/9 sayılı ÜGD Tebliğine eklenen GTİP'ler 

kapsamı ürünler için 45 gün süre ile ilgili Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu sürenin 

ardından yapılacak başvuru muhteviyatı ürünler için, bahse konu Tebliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya aynı ürünler 

Gümrük Mevzuatına istinaden gümrük idarelerine sunulmuş olsalar dahi ithalat denetimi 

icra edilecektir. 
  
Bilgileri ve gereğini arz ederim. 
  

Dr. Mehmet KARABAY  
Bakan a. 

Genel Müdür 
 


