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İlgi : a) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 07.09.2017 tarihli 
ve -000-95834 sayılı yazısı 

b) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.09.2017 
tarihli ve -000-96900 sayılı yazısı 

GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/11) 

1. Ekonomi Bakanlığının ilgi (a)'da kayıtlı yazısı gereğince; 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı ve 

mevzuatta geçen herhangi bir muafiyet durumuna girmeyen ürünlere dair başvurularda yapılacak denetimlerde, 
başvuruya esas belgelerden takip edilen ürün adedi ile başvurudaki ürün adedinin (birim ürün adedi yerine koli 
veya set ya da toplam ambalaj sayısı girilmesi gibi nedenler ile) uyuşmaması ve TAREKS tarafından başvurunun 
veya ilgili kalemlerin “Evet” notu ile teste yönlendirilmemesi durumunda; herhangi bir denetim işlemi 
yapılmaksızın, öncelikli olarak firmaya hatalı ürün adedi ile başvuru yapmış olmasından ötürü başvurunun veya 

ilgili kalemlerin “TAREKS Başvuru İptal” sonucu ile iptal edileceği ve doğru bilgilerle yeniden başvuru yapılması 
gerektiği bildirilecek olup; tespit edilen miktar uyuşmazlığı hususuna dair detaylar takip sağlanması amacı 
ile belge açıklamasında yazılacak ve açıklama sonuna “(…) Miktar bilgisinin belirtilen şekilde hatalı olması 
ve ürünlerin TAREKS tarafından test yapılmak üzere fiili denetime yönlendirilmemiş olması nedeniyle iptal 
edilmektedir.” notu da eklenecektir. İlk başta TAREKS tarafından “Evet” notu ile yönlendirilmediği için denetim 

yapılmaksızın iptal edilen başvurunun doğru adet bilgileri ile yeniden yapılması ve fiili denetime yönlendirilmesi 
durumunda ise bu başvuru ilk defa yapılan bir başvuruymuş gibi mer’i mevzuat çerçevesinde denetim 
yapılacaktır. Bununla beraber, başvurularda yukarıda açıklanan şekilde ürün adedi uyuşmazlığı tespit edilmesi 

ancak başvurudaki ürünlerin TAREKS tarafından "Evet" notu ile teste yönlendirilmiş olması durumunda, 
başvurunun iptali mer’i mevzuat çerçevesinde denetim işlemleri tamamlandıktan sonra sağlanacaktır. 

2. GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/8) ile duyurulan, GENELGE (MGMB-UMGGB- 2017/9) ve GENELGE 

(MGMB-UMGGB-2017/10) detayları açıklanan uygulama kapsamında firmaların ürünleri teste göndermeyi kabul 
etmemesi durumuyla ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı ilgi (b) yazısında "İPTAL: TESTE GÖNDERİLMEDİ" şeklinde 
yeni bir sonuç oluşturulduğu bildirilmektedir. Buna göre, 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi 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 "İPTAL: TESTE GÖNDERİLMEDİ" sonucu ile 
sonuçlandırılacak ve belge açıklamasına mutlaka "Firmanın ürünlere ilişkin testlerin yapılmasını kabul 

etmediğine dair sisteme eklediği (...) tarihli dilekçesine istinaden İPTAL: TESTE GÖNDERİLMEDİ ile 
sonuçlandırılmaktadır." notu yazılacaktır. 

3. GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/2) “Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar” başlıklı 12’nci maddesi 

on sekizinci fıkrasında açıklanan şekilde yapılan denetim işlemleri, başvurularda sunulan üretici AB uygunluk 
beyanlarında “R&TTE” (1999/5/EC) yerine güncel “Radio Equipment Directive (RED)” (2014/53/EU) atıfı 
bulunması durumunda da aynı şekilde uygulanacaktır. 

4. Enstitümüz http://deneytakip.tse.org.tr/ adresi tanımlanmış olup, fiili denetime yönlendirilmiş olan ithalat 

başvurularındaki ürünlere dair deney işlemleri, belirtilen adres üzerinden başvuru bilgileri kullanılarak takip 
edilebilmektedir. 

5. 16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete'de "İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün 

Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29)" 
yayımlanmıştır. Söz konusu 2017/29 sayılı ÜGD Tebliğine istinaden, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi 
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)'nin Ek-1'inde yer alan "İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine 
Tabi Ürünler" listesine aşağıda yer alan tablodaki satırlar eklenmiş olup; tablonun üçüncü satırının 2017/29 sayılı 
ÜGD Tebliğinin yayımı tarihinde, diğer satıların ise Tebliğin yayımı tarihinden 45 gün sonra yürürlüğe gireceği 

http://deneytakip.tse.org.tr/


hükmü bulunmaktadır. Tebliğde yer alan ve aşağıda bulunan tabloya göre fiili denetime yönlendirilecek 
başvuruların, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1) ve ilgili 
denetim rehberleri esas alınarak hazırlanan mer'i ithalat genelgelerimiz çerçevesinde denetiminin sağlanması 
gerekmektedir. 

  

8421.23.00.00.00 
İçten yanmalı motorlar 
için yağ ve yakıt filtreleri 

TS 7407 
Karayolu taşıtları-İçten yanmalı 
motorlar-Yağ filtreleri 

8421.31.00.90.00 Diğerleri TS 932 

Hava filtre elemanları-İçten 
yanmalı motorlar ve kompresörler 
için 

9613.90.00.00.11 
Plastikten gaz haznesi 
(gaz içersin içermesin) 

TS EN 
ISO 9994 

Çakmaklar-Emniyet Kuralları 

    
Gereğini rica ederim. 

e-imzalı 
Mehmet BOZDEMİR 

Genel Sekreter 

Dağıtım : 
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı 
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik) 
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı 
Hukuk Müşavirliği 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü 
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü 

İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü 
İzmir İthalat Müdürlüğü 
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü 
Mersin İthalat Müdürlüğü 

Adana Belgelendirme Müdürlüğü 
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü 
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü 
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü 
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü 
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü 

Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü 
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü 
Konya Belgelendirme Müdürlüğü 
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü 
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü 
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü 

Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü 

Van Belgelendirme Müdürlüğü 
Iğdır Temsilciliği 
Hatay Temsilciliği 

 


