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*2018 İthalat Rejimi kapsamında eklenen bilgiler kırmızı renkle işaretlenerek belirtilmiştir.
*2018 İthalat Rejimi kapsamında çıkarılan bilgiler üstü çizili olarak işaretlenerek belirtilmiştir.
İLGİLİ TEBLİĞ
KAPSADIĞI ÜRÜNLER
İLGİLİ KURUM
İthalatta
Belli standartlara haiz olması öngörülen ürünler
Türk Standardları
Standartlara
(kibrit, çocuk kullanım ve
Enstitüsü
Uygunluk Denetimi bakım eşyaları hortum, çivi, yangın tüpü, çelik borular, (TSE’nin ilgili standardını
Tebliği (Ürün
jant balans ağırlıkları, tornavidalar, tespit yayları,(hafif karşılayıp
Güvenliği ve
alaşımlı döküm jantlar ve çelik jantlar için)
karşılamadığına bakılır)
Denetimi: 2018/1)

2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
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BELGE TÜRÜ VE BELGE TEMİNİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit
edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti
durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası oluşturulur.
Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS'e
Yüklenmesi Gereken Belgeler
1.Fatura veya proforma fatura fotokopisi
2.Özet Beyan veya taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi vb.)
3.Önceki gümrük rejimine ilişkin gümrük beyannamesi
(antrepo veya geçici ithalat gibi)
4. Serbest Bölge İşlem Formu

Japonya’dan İthal
Edilecek Gıda ve
Tarım Ürünlerinin
Radyasyon
Kontrolü Tebliği
(Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2018/2)

Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında
yer alan ve 11/3/2011 tarihinden sonra sevk edilen
Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler

Türkiye Atom Enerjisi

06 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve
benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
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Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları (6 ncı fasıl
hariç) arasında yer alan ve 11/3/2011 tarihinden sonra sevk
edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi
Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2018/5); Orman Yetiştirme Materyallerinin
İthalat
Denetimi
Tebliği
(Ürün
Güvenliği
ve
Denetimi: 2018/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve
Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2017/19) ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı
Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2018/20) uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından
uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere
ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye
Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı
aranır.

Çevrenin
Korunması
Yönünden Kontrol
Altında Tutulan
Atıkların İthalat
Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2018/3)

Atıklar (İthali Uygunluk Denetimine Tabi Olanlar)( toz
ve granüller, kurşun-asitli akümülatörler, Galvanizli
matlar, Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da
oluklu kağıt veya kartondan olanlar, Başlıca muhtevası
bakır olanlar, Vinil klorür polimerlerinden olanlar,
Kullanılmış dış lastikler)

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı / İl
Müdürlükleri

Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR
6310.10.00.00.00 Tasnife tabi tutulmuş olanlar
(tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline
getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)
6310.90.00.00.11 Terzihanelerde ve hazır giyim
atölyelerinde oluşan kırpıntılar (tüketiciden
toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş,
nihai ürün şeklinde olmayan)
6310.90.00.00.19 Diğerleri (tüketiciden toplanarak
elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün
şeklinde olmayan)
8548.10.10.00.00 Kullanılmış elektrik pilleri,
bataryaları (cıva içermeyen alkali piller)
8548.10.99.10.00 Çelikten, nikelden olanlar (cıva
içermeyen alkali piller)
8548.10.99.20.00 Bakırdan olanlar (cıva içermeyen
alkali piller)
8548.10.99.30.00 Çinkodan olanlar (cıva
içermeyen alkali piller)

Uygunluk Yazısı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en
az üç iş günü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
yapılır:
a) Başvuru dilekçesi
b) Bilgi formu
c) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında aranacak
belgelerden birinin örneği,
ç) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya
çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite
kuruluşlarından alınan ve Ek-1’deki listede atığın madde
açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair
analiz belgesinin aslı ve tercümesi,
d) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya
çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite
kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair
belge ve tercümesi,
e) 8548.10.21.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya
çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite
kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla
sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi,
f) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların
nihai ürün olarak ithalinde ürünün özelliklerini gösteren
üretici beyanının bir örneği,
g) 7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00 ve 7112.99.00.90.00
GTİP’li kullanılmış baskı devre kartlarının ithalinde, ithalatçı
firmanın söz konusu atıkların tehlikeli atık olmadığı ve
başka bir tehlikeli atıkla kontamine olmadığına ilişkin
beyanı ile bu yöndeki taahhütnamesi.
İthalatçı veya temsilcisi bilgi formunu Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır
gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.
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3909 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri
kazanılmış granül ve çapaklar
3910 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri
kazanılmış granül ve çapaklar
3911 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri
kazanılmış granül ve çapaklar
3913 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri
kazanılmış granül ve çapaklar
3914 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri
kazanılmış granül ve çapaklar

Ek-2/B İTHALİ YASAK DİĞER ATIKLAR
8548.10.10.00.00 Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları
(cıva içerenler)
Not: Listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre
İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı alan geri
kazanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir.
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Sağlık Bakanlığının
Özel İznine Tabi
Maddelerin İthalat
Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2018/4)

Tıbbi ürünler, ilaçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop
Maddeler

Sağlık Bakanlığı
(Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu)

2939.79.90.90.22 Psilocybine
2939.79.90.90.23 Psicain Neu
2939.79.00.90.22 Psilocybine
2939.79.00.90.23 Psicain Neu

Kontrol Belgesi ile ithal edilir, gerekli belgeler;
a) Başvuru dilekçesi,
b) Kontrol belgesi formu (3 nüsha),
c) Proforma fatura veya fatura (3 nüsha),
ç) Analiz sertifikası,
Doğrudan tüketiciye sunulan maddelerin ithalatında,
gerekli hallerde aşağıda belirtilen bilgilerin Sağlık
Bakanlığına ibrazı gerekir. ( Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu )
a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,
b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no'su,
muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,
c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,
ç) Kullanım amacı ve günlük dozu
Ayrıca bu maddelerin ithalatında Kontrole Tabi
Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname aranır.
Ruhsatnamenin bir suretinin mala refakat etmesi
zorunludur.
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Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığının
Kontrolüne Tabi
Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2018/5)

1-) Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve
Ürünler (Canlı büyükbaş hayvanlar, Canlı kümes
hayvanları, Büyükbaş hayvanların eti, Canlı balıklar,
Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları)

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü

EK 1-A Kontrol Belgesine Tabi Olanlar
1522.00 Degra; yağlı maddeler veya hayvansal veya
bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar
3825.10.00.00.00 Şehir Atıkları
EK-1 B Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar
1522.00 Degra; yağlı maddeler veya hayvansal veya
bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen
artıklar
3825.10.00.00.00 Şehir atıkları
2-) Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler
ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler (Kahve,
çay, paraguay çayı ve baharat, Zeytinyağı ve
fraksiyonları, Şeker ve şeker mamulleri, Kakao ve
kakao müstahzarları) EK-2
2712.90.99.90.00 Diğerleri (yalnız mikrokristalize
vaks)
2924.19.00.00.29 Diğer asiklik amidler (Yalnız L
Sitrulin)
2933.79.00.00.19 Diğer laktamlar (yalnız kalsiyum
pidolat)
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Uygunluk Yazısı / Kontrol Belgesi
Denetime tabi olan ürünlerin ithalatında Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca Uygunluk Yazısı düzenlenir.
Ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için
ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
onaylanan Kontrol Belgesi aranır. Söz konusu belgenin
alınması için Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma
fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda
belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle
birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına başvurulur.

3-) Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi
Çoğaltım Materyalleri (Sümbül soğanları, Güller (aşılı
veya aşısız) , Fidanlar EK-3
4-) Veteriner Biyolojik Ürünler (Veterinerlikte
kullanılan aşılar, Hayvan sağlığında kullanılanlar,
Mikroorganizmaların ) EK-4
5-) Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün
İmalinde Kullanılan Hammaddeler (Çinko oksit, Kafein)
EK-5
2939.79.90.90.12 Atropin
2939.79.90.90.17 Hiyosin (skopolamin)
2939.79.00.90.12 Atropin
2939.79.00.90.17 Hiyosin (skopolamin)
6-) Bitki Koruma Ürünü ve Bitki Koruma Ürünü
İmalinde Kullanılan Hammaddeler, Çekici Tuzaklar ile
Hidrolize Protein İhtiva Eden Cezbediciler (Sodyum,
Potasyum fosfit ve hipofosfit) EK-6
0106 Canlı diğer hayvanlar (Yalnız zirai mücadele
uygulamalarında bitki koruma ürünü olarak
kullanılanlar)
2933.39.99.00.30 Diğerleri (yalnız Mepiquat
Chloride)
3824.99.92.00.39 Diğerleri (yalnız Demirli Bileşikler,
Mancozeb, Maneb'den birini içerenler)
2933.39.99.00.21 Piperidin türevleri (yalnız Mepiquat
Chloride)
7-) Zirai Karantina Kontrolüne Tabi Bitki ve Bitkisel
Ürünler (Patates (taze veya soğutulmuş), Domates
(taze veya soğutulmuş) Tohumluk (melez) Çavdar, Yulaf
EK-7
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Çevrenin
Korunması
Yönünden Kontrol
Altında Tutulan
Kimyasalların
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi: 2018/6)

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan
kimyasallar (Metan, etan veya propandan olanlar,
iplikler, giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı,
ayakkabılar ve başlıklar, Fren balataları, Dokunmuş
veya örme mensucat, Kağıt, cilt kartonu ve keçe vb.)

Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan herhangi
bir ürün bulunmamaktadır.

Bakanlık, 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın ithalatında,
bu kimyasalın çevrenin korunması yönünden uygunluğu
Kontrol Belgesi ile belgeler.
Kontrol Belgesi ile ithal edilir.
Kontrol Belgesi almadan evvel Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis
Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim
Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması
gereklidir. Bu belgeyi almak için ithalatçı firma tarafından;
a) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden
onaylı),
b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),
c) İmza sirküleri (noter onaylı),
ç) Taahhütname (Tebliğ ekinde mevcut şekliyle),
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni ‘Ozon Tabakasını
İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemi’nde yer alan Kayıt
Talep Yazısı,
e) Üzerinde firmanın açık ismi ve “OTİM servis amaçlı veya
üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi” ifadesi bulunan, servis
amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ücretinin
yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,
ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilir.
Kontrol Belgesi alınabilmesi için;
a) Kontrol Belgesi formu (2 nüsha)
b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi
(üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram
cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve
firma kaşesi bulunması gerekir.),
c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi
(üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde
miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin
açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi
bulunması gerekir.)
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ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici
firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal
maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim,
ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),
d) Servis amaçlı ithal edilecek madde başvurularında
Ekonomi Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak
İthal Lisansı,
e) Üretim amaçlı ithal edilecek madde başvurularında
Kapasite Raporu,
ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri
tamamlanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
başvurulur.
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Çevrenin
Korunması
Yönünden Kontrol
Altında Tutulan
Katı Yakıtların
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi: 2018/7)

Katı yakıtlar (antrasit, Taşkömüründen elde edilen
topaklar ve briketler, kalsine edilmemiş petrol koku,
linyit vb.)

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan
herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
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Katı yakıtların ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında
Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar
tarafından yapılabilir.
Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi
tarafından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar
Sicil Gazetesi (oda kaydı), vergi levhası, noter onaylı imza
sirküleri ve Tebliğ’de yer alan taahhütname ile birlikte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur.

Telsiz ve
Telekomünikasyon
Terminal
Ekipmanlarının
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi: 2018/8)

Telsiz ve Telekomünikasyon

Ekonomi Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve
Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları (yalnız 1880Denetimi Genel
1900 MHz frekans aralığında çalışanlar), Alıcısı
Müdürlüğü
bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları, Ürün Denetmenleri
Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları (yüzer araç
üzerinde gelenler hariç),
TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL
EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA
DENETİME TABİ (BİLDİRİM FORMU GEREKTİRMEYEN)
ÜRÜNLERİN LİSTESİ EK-1
8526.92.00.90.13 Elektro manyetik dalgalarla çalışan
uzaktan kumanda cihazları (remote control)

Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin
sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar. (Denetim sürecine
ve sonucuna ilişkin bildirimler, “Yetkilendirme Başvuruları”
uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen
elektronik posta adresine iletilir.
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans
numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde
yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi
zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.
Bu ürünlerin ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS
üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Denetimler gümrük
beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
İthalatçının başvurusu: Firma adına işlem yapmak üzere
yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “Eİmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza
Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS
üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu
yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece
Grup Başkanlığı nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi
amacıyla bir başvuru numarası verilir.

8526.92.00.90.19 Diğerleri

Risk analizi: Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği
bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilecek ürünler
TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
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(yalnız 1 no’lu grupta yer alanlar)
2 No’lu gruptaki ürünler risk analizi uygulanmadan fiili
denetime yönlendirilir.
Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin Tareks'e
Yüklenecek Belgeler
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde
bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule
tabi
olması
durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest
Bölgede
bulunması
durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
Antrepo, geçici ithalat vb.
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. AT Uygunluk Beyanı (Tebliğ Ekinde) - Başka dillerde
düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı
örneği ile birlikte
4. Ek 2’de yer alan, ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nca yayımlanan “Sınıf- 2 Bildirim Formu ile Onay
Almış Cihazların Listesi”nde yer alan ürünler için tekrar Sınıf
2 Bildirim formu aranmaz.
5. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu
4. Ürünün 23/10/2005 tarih ve 25975 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği
kapsamına girmesi durumunda,
- AT Uygunluk Beyanı - Sadece A.TR belgesini haiz olmayan
üçüncü ülke menşeli ürünler için, (İngilizce dışında bir AB
dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)
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CE İşareti Taşıması
Gereken Bazı
Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2018/9)

Aşağıdaki CE İşareti iliştirilmesi zorunlu olan
Yönetmelik kapsamı ürünlerden, Tebliğ kapsamına
alınan ürünün ithalatta ilgili Yönetmeliğe uygunluğu
aranır.
1-) Makinalar
2-) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere
Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat
3-) Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan
Etkilenen Ürünler
4-) Asansör Güvenlik Aksamları
5-) Basınçlı Ekipmanlar
6-) Basit Basınçlı Kaplar
7-) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
8-) Gaz Yakan Cihazlar
9-) Sıcak Su Kazanları
10-)Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat
ve Koruyucu Sistemler
11-) Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik
Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler,
Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları
12-)Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik
Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli
Süpürgeler
13-)Piroteknik Maddeler
14-) Şişme Botlar

Türk Standartları
Enstitüsü (TSE)
(Her ürün grubu ayrı bir
laboratuvardan
belgelenebilir, örneğin
makineler TSE Gebze
Makine Lab.)

İthalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS’ten risk
analizine göre yapılır. Fiili denetime yönlendirilen riskli
ürünlerin ithalat denetimleri ilgili Yönetmelik veya
Yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.
TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki
işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası
verilir.
Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin Tareks'e
Yüklenecek Belgeler
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı:
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde
bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule
tabi olması durumunda)
Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest
Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
(Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği
ile birlikte (*)
* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine "Aslı
görülmüştür" ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.
Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS
referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu
hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından
kaydedilmesi zorunludur.

Ek-2 DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ
(Piroteknik Maddeler)
3604.10.00.00.00 Şenlik fişekleri (Bu ürüne yönelik
denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.)
3604.90.00.00.11 İşaret fişekleri (Bu ürüne yönelik
denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.)
3604.90.00.00.12 Yağmur fişekleri (Bu ürüne yönelik
denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.)
3604.90.00.00.13 Sis işaretleri (Bu ürüne yönelik
denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.)
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3604.90.00.00.19 Diğer pirotekni eşyası (Bu ürüne
yönelik denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle
başlayacaktır.)
(Makine)
8433.51.00.00.11 Kendinden hareketli olanlar
8433.51.00.00.19 Diğerleri
8433.51.00.00.21 Kendinden hareketli olanlar
8433.51.00.00.29 Diğerleri
8433.52.00.00.12 Kendinden hareketli olanlar
8433.52.00.00.18 Diğerleri
8433.53.10.00.13 Kendinden hareketli olanlar
8433.53.10.00.19 Diğerleri
8433.53.30.00.13 Kendinden hareketli olanlar
8433.53.30.00.19 Diğerleri
8433.53.90.00.13 Kendinden hareketli olanlar
8433.53.90.00.18 Diğerleri
8433.59.85.00.11 Kendinden hareketli olanlar
8433.59.85.00.19 Diğerleri
8433.59.85.00.21 Kendinden hareketli olanlar
8433.59.85.00.29 Diğerleri
8433.59.85.00.39 Diğerleri
8441.80.00.00.19 Diğerleri (Bu ürüne yönelik
denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.)
8478.10.00.00.00 Makina ve cihazlar (Bu ürüne yönelik
denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.)
8479.89.97.90.00 Diğerleri (Bu ürüne yönelik
denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.)
(LVD)
8539.41.00.00.00 Ark lambaları (motorlu kara
taşıtlarında kullanılanlar hariç)
8539.49.00.00.00 Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında
kullanılanlar hariç)
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(LVD, EMC)
8418.50.19.00.00 Diğerleri
8504.40.30.10.19 Diğerleri (Bu ürüne yönelik
denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.)
8516.10.80.00.12 Su kaynatma kapları (kettle)(evlerde
kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
8516.79.70.00.00 Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olanlar)
8543.70.90.00.19 Diğerleri (yalnız kavitasyon, lipoliz
cihazları ile benzeri zayıflama cihazları) (Bu ürüne
yönelik denetimler 14.02.2018 tarihi itibariyle
başlayacaktır.)
8433.51.00.00.00 Biçer döverler
8433.52.00.00.11 Sap döver harman makinaları
8433.52.00.00.19 Diğerleri
8433.53.10.00.11 Patates sökme makinaları
8433.53.10.00.12 Patates hasat makinaları
8433.53.30.00.11 Pancar baş kesme makinaları
8433.53.30.00.12 Pancar hasat makinaları
8433.53.90.00.11 Yer fıstığı sökme makinaları
8433.53.90.00.12 Yer fıstığı hasat makinaları
8433.59.85.00.00 Diğerleri
8481.80.31.00.00 Termostatik kontrollü valfler
8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler
8413.81.00.00.00 Pompalar (taşıtlarda kullanılanlar
hariç)
8418.50.19.00.11 Dondurma makineleri (ev ve iş
yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
8418.50.19.00.19 Diğerleri (ev ve iş yerlerinde
kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
8516.79.70.00.11 Su kaynatma kapları (kettle) (evlerde
kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
8516.79.70.00.19 Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olanlar)
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Oyuncakların
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi:
2018/10)

Oyuncaklar
Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar (yalnız
oyuncak mıknatıslar), Oyuncak bebekler için arabalar,
Üç tekerlekli bisikletler, Oyuncak bebekler, Oyuncak
müzik alet ve cihazları, Takım halinde elektrikli yarış
arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip olanlar),
Tekerlekli patenler

Ekonomi Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve
Denetimi Genel
Müdürlüğü
Ürün Denetmenleri

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA
İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ (EK1)
3926.90.97.90.18 Diğerleri (yalnız diş kaşıyıcıları)
9503.00.10.19.11 Skuterler
9503.00.10.19.19 Diğerleri
3924.90.00.00.19 Diğerleri (yalnız diş kaşıyıcıları)
9503.00.10.19.00 Diğerleri

Oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS
üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
Risk analizi sonucunda fiili denetme yönlendirilmeyen
ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans
numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde
yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi
zorunludur.
Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların,
TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem
yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması
gerekir.
Denetimler gümrük beyannamesinin tescili öncesinde
yapılır.
Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı,
Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları”
kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü
kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri
girerek başvurusunu yapar.
Fiili denetime yönlendirilecek ürünler TAREKS aracılığıyla
yapılacak risk analizine göre belirlenir.
Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin Tareks'e
Yüklenecek Belgeler
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde
bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule
tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest
Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
(Antrepo ve geçici ithalat gibi)
2. Fatura veya proforma fatura
3. AT Uygunluk Beyanı - (Başka dillerde düzenlendiği
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durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)
(*)
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4. Oyuncakların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
04/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun
olduğunu gösteren akredite laboratuvardan alınmış test
raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan
laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları,
5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23/06/2017
tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve
Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik”in “Belirli Zararlı
Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı
ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar” başlıklı ekinde (EK-17)
oyuncaklar için belirtilen kimyasalların ilgili hükümlere
uygun olduğunu gösteren akredite bir laboratuvardan
alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi
yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları,
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Kişisel Koruyucu
Donanımların
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi:
2017/11)

Kişisel Koruyucu Donanımlar (İş elbiseleri, baretler,
güneş gözlüğü camları, bulaşık eldivenleri, dalgıç
elbisesi, gaz maskeleri, Dış tabanı kauçuk veya suni
plastik maddelerden ayakkabılar (yalnız koruyucu
burunlu ayakkabılar) , Diğerleri (yalnız manşonlu ve
tıkaç şeklindeki kulak koruyucuları) Röntgen gözlükleri
vs.

Ekonomi Bakanlığı Ürün
Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğü Ürün
Denetmenleri

Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan herhangi
bir ürün bulunmamaktadır.
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Kişisel Koruyucu Donanımların ithalat denetimiyle ilgili tüm
işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların,
TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem
yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması
gerekir.
Denetimler gümrük beyannamesinin tescili öncesinde
yapılır.
Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı,
Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları”
kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü
kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri
girerek başvurusunu yapar.
Fiili denetime yönlendirilecek ürünler TAREKS aracılığıyla
yapılacak risk analizine göre belirlenir.
Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin Tareks'e
Yüklenecek Belgeler
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı (*)
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde
bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule
tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest
Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. AT Uygunluk Beyanı 4. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu
Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler,
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar
tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir.
Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans
numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde
yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi
zorunludur.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca
Denetlenen Bazı
Tüketici
Ürünlerinin İthalat
Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve
Denetimi:
2018/12)

Takım Halindeki Boyalar (Sanatsal etkinliklerde
kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç) Bebekler
için emzikler biberonlar ve benzeri eşya, Silgiler, Evrak
çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar,
Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar,
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar,
Kalemtıraşlar, Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan
okul malzemeleri(Plastik maddelerden olanlar ve
diğerleri) Eldivenler, Cep telefonu kılıfı, Kol saati,
Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve
benzeri ürünler

T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı

Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan herhangi
bir ürün bulunmamaktadır.
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Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm
işlemler, GTB-İRİS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
Firmaların
GTB-İRİS’te
tanımlanması,
kullanıcı
yetkilendirmesi, GTB-İRİS’e başvuru işlemleri ve Tebliğ
kapsamındaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu Bakanlığın
internet sayfasında duyurulur. Söz konusu denetimlere
ilişkin usul ve esaslar anılan Bakanlık tarafından belirlenir.

Yapı
Malzemelerinin
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi:
2018/14)

1-) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında
İthalatta Denetime Tabi Ürünler (CE İşareti Taşıması
Gerekenler)
Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar
katkılar, Penetrasyon asfalt, Bitkisel liflerden,
samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından,
ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer
döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar,
bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral
bağlayıcılarla aglomere edilmiş), Silindirli kapı kilitleri
(Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında
kullanılanlar)

Ekonomi Bakanlığı Ürün
Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğü Ürün
Denetmenleri
Risk analizinde
kullanılacak kriterler,
gerektiğinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve ilgili diğer
tarafların da görüşü
alınarak, Bakanlıkça
belirlenir.

Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan herhangi
bir ürün bulunmamaktadır.

Yapı Malzemelerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler
TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır, bu
kapsamda firmaların, TAREKS’te tanımlanması ve firma
adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının
yetkilendirilmiş olması gerekir.
Denetimler gümrük beyannamesinin tescili öncesinde
yapılır.
Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı,
Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları”
kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü
kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri
girerek başvurusunu yapar.
Fiili denetime yönlendirilecek ürünler TAREKS risk analizine
göre belirlenir.
Fiili Denetime Tabi Ürünler İçin Tareks'e Yüklenmesi
Gereken Belgeler
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serb. Böl.
bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
(Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura
3. Mevzuata uygunluğu gösteren belgeler
a) Ek-1'de belirtilen ürünler için, ürünün tabi olduğu
performans
değişmezliğinin
değerlendirilmesi
ve
doğrulanması sistemlerine göre;
- PDDDS 1,1+,2+,3,4 ürün için PERFORMANS BEYANI,
GÜVENLİK ve KULLANIM TALİMATI, Ürünün tehlikeli madde
veya Kimyasal madde içermesi halinde buna yönelik
bilgileri içeren bilgi formlarının olması

2-) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında
İthalatta Denetime Tabi Ürünler (CE İşareti Taşıması
Gerekmeyenler)
Dört köşeli çubuklar, Altı köşeli çubuklar, Enine kesiti
6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar,
Kapı kilidi silindirleri (barel) (Yalnızca kilidi olmayan
silindirler)
Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan
herhangi bir ürün bulunmamaktadır.

- PDDDS 1+,1 Olan ürünler için Ürün Belgelendirmesini
yapan OK nın verdiği Performans Değişmezlik Belgesi
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- PDDDS 2+ Olan ürünler için Fabrika üretim kontrolü
belgelendirmesi yapan OK nın verdiği Fabrika Üretim
Kontrolü Uygunluk belgesi
- PDDDS 3 Olan ürünler için Onaylanmış Laboratuvar
tarafından yapılan tip testlerine yönelik raporlar
b) Grup 2'de belirtilen yapı malzemelerinin;
- G işareti taşıması halinde; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EK III.4.2 ile belirtilen bilgiler ve Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği Ek III-4.3'te belirtilen dokümanlardan
uygulanabilir olanlar veya
- G işareti taşımaması halinde, ulusal standartlara veya
bunlara karşılık gelen ISO veya CEN tarafından hazırlanan
standartlara uygunluğu gösteren test raporları ve test
raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde
Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri
Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans
numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde
yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi
zorunludur.
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Pil ve
Akümülatörlerin
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi:
2018/15)

Pil ve akümülatörler
Silindirik piller, Çinko-hava reaksiyonlu piller, Nikeldemirli akümülatörler, Nikel-metal hidrürlü
akümülatörler, Lityum iyonlu akümülatörler
Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan
herhangi bir ürün bulunmamaktadır.

Ekonomi Bakanlığı Ürün
Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğü Ürün
Denetmenleri
Risk analizinde
kullanılacak kriterler,
gerektiğinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve ilgili diğer
tarafların da görüşü
alınarak, Ekonomi
Bakanlığı tarafından
belirlenir.

Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden
beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime
yönlendirilecek ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk
analizine göre belirlenir.
Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen
firmaların, Çevre Uyum İzni almış olmaları gerekir. Belge
başvurusu, kullanıcı tarafından Ekonomi Bakanlığı internet
sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “Eİmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak TAREKS
üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında “Denetim
Başvurusu” başlığı altındaki “Ön İzin” alt başlığından “Yeni
Başvuru” kutucuğu altındaki “Ürün Grubu Bazında
Başvuru” seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin
belgesinin (Çevre Uyum İzni) işaretlenmesi yeterlidir.
Ürünün “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”
ne uygunluğu esastır.
Başvuruya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
istenen belgeler yazılı olarak ayrıca anılan Bakanlığa iletilir
ve başvurular anılan Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.
Denetimler gümrük beyannamesinin tescili öncesinde
yapılır
Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı,
Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları”
kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü
kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri
girerek başvurusunu yapar.
Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin Tareks'e
Yüklenecek Belgeler
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı (*)
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde
bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule
tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest
Bölgede bulunması durumunda)
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- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
(Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. İthal edilmek istenen ürünün, Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen zararlı maddelere ilişkin
oran ve miktarlar dâhilinde olduğunu gösteren akredite bir
laboratuvardan alınmış test raporlarının asılları veya test
raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış
kopyaları
Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans
numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde
yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi
zorunludur.
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Tıbbi Cihazların
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi:
2018/16)

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Ve Vücut Dışında Kullanılan
(İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında
İthalatta Denetime Tabi Ürünler
Cerrahi dikişler için steril katgütler,
Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin,
insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya
idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (yalnız
IVF ürünleri), Kalp kapakçıkları, Şırınga iğnesi, bir
kullanımlık, Serum ve kan verme seti (Kanül) ,
Elektronik tansiyon aleti

Ekonomi Bakanlığı Ürün
Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğü Ürün
Denetmenleri
Risk analizinde
kullanılacak kriterler,
gerektiğinde Sağlık
Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ve ilgili
diğer tarafların da
görüşü alınarak,
Bakanlıkça belirlenir.

3822.00.00.90.19 Diğerleri (Genel laboratuvar
kullanımına yönelik olan cihazlar ve nitelikleri
bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı
cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)
3822.00.00.90.00 Diğerleri (Genel laboratuvar
kullanımına yönelik olan cihazlar ve nitelikleri
bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı
cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)
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Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden
beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime
yönlendirilecek ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk
analizine göre belirlenir.
Denetimler gümrük beyannamesinin tescili öncesinde
yapılır. Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen
kullanıcı,
Bakanlık
internet
sayfasının
“E-İmza
Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına
Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal
partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS'e
Yüklenecek Belgeler
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde
bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule
tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest
Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
(Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. AT Uygunluk Beyanı (Başka dillerde düzenlendiği
durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)
- - AT Uygunluk Beyanı ile Tebliğin 1 inci maddesindeki
Yönetmeliklerde belirtilen ve ürünün tabi olduğu uygunluk
değerlendirme işlemlerine göre onaylanmış kuruluş
tarafından düzenlenmiş ilgili AT Belgesi ya da Belgeleri
(Başka dillerde düzenlendikleri durumlarda, Türkçe
tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte) (*)
4. Türkçe etiket ve kullanım kılavuzu
* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda
belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi
zorunludur.

Orman Yetiştirme
Materyallerinin
İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi:
2018/17)

Orman Yetiştirme Materyalleri (Çelikler, fideler, orman
ağaçlarının tohumları)

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı

Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan herhangi
bir ürün bulunmamaktadır.
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Orman Yetiştirme Materyalleri Kontrol Belgesi’ne istinaden
Uygunluk Yazısı ile ithal edilebilir.
İthalatçı veya temsilcisi tarafından Tebliğ ekinde yer alan
Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya
fatura ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvurulur.
Uygun görülen talepler için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca
Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli
olan belge düzenlenir.
Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen orman
yetiştirme materyallerinin ithalatının, 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri
çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından uygun görülmesi halinde, bu materyallerin
ithalatı için anılan Bakanlık tarafından Uygunluk Yazısı
düzenlenir ve ithalatçıya iletilir.
İlgili gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idaresi
tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

Bazı Tüketici
Ürünlerinin İthalat
Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve
Denetimi:
2018/18)

Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol
ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman
ayakkabıları ve benzerleri gibi

Ekonomi Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve
Denetimi Genel
Müdürlüğü

Geçtiğimiz yıla göre eklenen ya da çıkarılan
herhangi bir ürün yoktur.
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Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin Tareks'e
Yüklenecek Belgeler
1. Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde
bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule
tabi olması durumunda)
2. Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest
Bölgede
bulunması
durumunda)
3. Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
(Antrepo ve geçici ithalat gibi)
4.Fatura veya proforma fatura

Sağlık Bakanlığınca
Denetlenen Bazı
Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve
Denetimi:
2018/20)

1-) Aşı ve serumlar, diş macunu, sakaroz katı süt yağı
2-) Radyoaktif iyot, karbon, fosfor, kobalt
3-) Diyet ürünler, özel besinler, çorbalar, aromalı
ürünler
4-) Sular
5-) Emzikler, biberon başlıkları
6-)Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları
(transdermal sistemler)

Sağlık Bakanlığı Türkiye
İlaç Ve Tıbbi Cihaz
Kurumu
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

EK-1 A
3002.12.00.00.19 Diğerleri (Yalnız insan sağlığında
kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz
amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla
kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
kapsamı ürünler hariç))
3002.19.00.00.00 Diğerleri (Yalnız tedavide kullanılan
insan vücuduna uygulanan kan bileşenlerine dayalı tıbbi
ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak
olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar
hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
EK-1 C
1905.90.70.00.17 Fenilketonüri hastaları için düşük
proteinli ürünler (Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri
hastaları için kullanılan düşük proteinli ürünler)
1905.90.70.00.19 Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçla
fenilketonüri hastaları için kullanılanlar) (Yalnız tıbbi
amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar)
1905.90.80.00.13Fenilketonüri hastaları için düşük
proteinli ürünler (Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri
hastaları için kullanılanlar)
1905.90.80.00.19Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçla
fenilketonüri hastaları için kullanılanlar) (Yalnız tıbbi
amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar)
1905.90.60.00.14 Kek (Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri
hastaları için kullanılan düşük proteinli kekler)
1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük
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Denetime tabi olan ürünler kullanım amacına göre
değerlendirilerek ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve
güvenliği yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir.
Kontrol Belgesinin süresi 12 ay olup, ürünlerin ithalinde
ithalatçı veya temsilcisi tarafından söz konusu Kontrol
Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili
gümrük idaresine sunulur.
Kontrol belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte
ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Kontrol belgesi formu (3 nüsha),
c) Proforma fatura veya fatura,
ç) Analiz sertifikası,
d) Menşe ülkenin onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi
Doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin ithalatında gerekli
görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık
Bakanlığına ibrazı gerekir.
a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,
b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no’su,
muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,
c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,
d) Kullanım amacı ve günlük dozu.

proteinli kurabiye (Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri
hastaları için kullanılanlar)
1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük
proteinli beze (Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri
hastaları için kullanılanlar)
1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük
proteinli ekmek (Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri
hastaları için kullanılanlar)
2104.10.00.00.12 Çorbalar (Yalnız tıbbi amaçla
fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli
çorbalar)
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Bazı Tarım
Ürünlerinin
İhracatında ve
İthalatında Ticari
Kalite Denetimi
Tebliği (Ürün
Güvenliği ve
Denetimi:
2018/21)

1-) Bakliyat
2-)Bitkisel Yemeklik Yağlar
3-)Kuru ve Kurutulmuş Ürünler
4-)Yaş Meyve ve Sebzeler
Diğer.

Ekonomi Bakanlığı Ürün İhracata veya ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin
Güvenliği ve Denetimi
ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere
Genel Müdürlüğü
uygunluğunun tespiti amacıyla, risk analizine göre seçici ve
yeterli düzeyde olacak biçimde Ürün Denetmenleri
tarafından yapılır.

EK-1
0804.20.90.00.19 Diğerleri (Kurutulmuş incir)
0713.20.00.00.19 Diğerleri(Nohut [garbanzos])
0713.31.00.00.19 Diğerleri(Vigna mungo [L.] Hepper
veya vignaradiata [L.] wilczek türü fasulyeler)
0713.32.00.00.19 Diğerleri(Küçük kırmızı [Adzuki]
fasulye) (Phaseolus veya Vigna Angularis)
0713.33.90.00.11 Barbunya
0713.33.90.00.19 Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye
dahil) (Phaseolus vulgaris)
0713.39.00.00.19 Diğerleri
0713.40.00.00.12 Yeşil mercimek
0713.40.00.00.13 Kırmızı mercimek
0713.40.00.00.19 Diğerleri
2008.19.19.00.11 Kıyılmış fındık (Beyazlatılmış,
kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.19.00.12 Dilinmiş fındık (Beyazlatılmış,
kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.95.00.11 Kıyılmış fındık (Beyazlatılmış,
kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.95.00.12 Dilinmiş fındık (Beyazlatılmış,
kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin atıfta bulunulan yönetmelik veya ilgili standarda uygun olmama ihtimalini ifade eder.
Risk analizi: Ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya
ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.
Düzenleme tarihi: 03.01.2018
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